Claws vs Paws
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na 20-tich herných
líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

Zobrazenie mobilnej verzie

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky
roztočením všetkých piatich valcov.

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnotu výšky vkladu na jedno roztočenie valcov si hráč môže upravovať stlačením
smerových tlačidiel, ktoré sa nachádzajú vedľa displeja zobrazujúceho hodnotu
stávky.
až po stanovené maximum – modrá šípka
až po stanovené minimum - zelená šípka
Pri mobilnej verzii hry si výšku stávky hráč nastavuje v MENU sekcii. Aktuálna
hodnota stávky je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne
úpravy hráčom.
Stlačením tlačidla Max / Max. Stávka nastaví hráč nasledujúce otočenie
s maximálnym možným vkladom na jednu líniu s maximálnym počtom
herných línií. Toto otočenie je vykonané až po stlačení tlačidla

.

Credit/ Kredit
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej dolnej časti obrazovky
výherného prístroja na displeji, v poli "CREDIT/KREDIT".
Výhry
Jednotlivé výhry sú zobrazované na danej výhernej línii a celková suma výhier sa
zobrazí pod valcami v informačnom riadku Winnings.
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek
na valcoch. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá
najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách
sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sú pre kombinácie jedného symbolu na
susediacich valcoch aktívnej hernej línie - kombinácia minimálne dvoch priľahlých
rovnakých symbolov (na susediacich valcoch), bez prerušenia iným symbolom
(okrem divokého symbolu) na aktívnej hernej línii a riadia sa platnou tabuľkou výhier,
ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla

nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu.

Wild symbol / Divoký symbol
Tento symbol má vo výherných kombináciách funkciu žolíka,
nahrádza
chýbajúce
symboly
okrem
symbolu
Scatter,
Decryptor/Dekóder a Alarm.

Scatter / Rozptýlený symbol
2 Scatter symboly a 1 Špeciálny Scatter symbol spúšťajú režim Free
Spins/Voľné spiny. Symbol Scatter sa objavuje počas základnej hry na
prvom a treťom valci (zľava). Špeciálny Scatter symbol sa objavuje počas
základnej hry na piatom valci. V hre sú 3 špeciálne Scatter symboly. Každý
spúšťa rozdielny režim voľných spinov:

špeciálny Scatter symbol s bronzovým rámom – spúšťa voľné spiny s
funkciou Sliding Wild

špeciálny Scatter so strieborným rámom - spúšťa voľné spiny s
funkciou Progressive Multiplier

Špeciálny Scatter symbol zlatým rámom – spúšťa voľné spiny s
funkciou Sticky Wild

Výška stávky pri následných voľných spinoch je odvodená z hry, ktorá získala voľné
spiny. Počas hrania voľných spinov nie je možné získať ďalšie voľné spiny.

Big Win Hacking/ Veľká výhra
Náhodne počas hry môže vstúpiť postavička mačky, ktorá vytvorí na valcoch veľkú
výhernú kombináciu, tzv. Big Win Hacking (umiestnené symboly na valcoch nahradí
výhernými symbolmi).

Big Win Hacking

Scatter Nudge / Posunutie
Ak sa na valcoch objavia dva Scatter symboly a tretí scatter symbol za hranicou valca,
postavička mačky môže posunúť tento valec tak, aby tretí Scatter symbol získal Voľné
spiny.

Scatter Nudge/ Posunutie Scattera

Winnig Streak Re – spins / Víťazné respiny
Náhodne môžu byť počas základnej hry hráčovi prideľované garantované 2-4 výherné
opakované bezplatné spiny. Postavička mačky vyznačí oblasť s výhernými symbolmi.

Top symbols Re – spins
Počas základnej hry môžu byť hráčovi udelené 3 opakované bezplatné spiny s top
symbolmi (po natočení valcov, sú po stlačení tlačidla postavičkou psa, odstránené
všetky symboly s nízkou hodnotou A/K/Q/J/10 a na ich miesto dopadnú nové symboly
s vyššou hodnotou).

Sliding Wild Free Spins/ Divoké kĺzanie

2 Scatter symboly a špeciálny Scatter symbol (mačka v bronzovom ráme) aktivuje
voľné spiny. Tzv. „Sliding Wild“ symbol sa objavuje len počas tohto módu. Tento symbol
môže byť náhodne pridaný do ktorejkoľvek bunky na valcoch. Maximálny počet týchto
symbolov je tri. Pri tomto móde sa symbol kĺže - posúva po každej bunke smerom dole,
až kým sa nedostane na spodnú časť valca. Nahrádza všetky symboly a má rovnakú
hodnotu ako „Wild Symbol“ / Divoký symbol. Voľné spiny končia ak sa všetky 3 Sliding
Wild symboly dostanú na spodnú pozíciu príslušných valcov.
Progressive Multiplier Free Spins/ Progresívne znásobovanie voľných spinov

2 Scatter symboly a špeciálny Scatter symbol (mačka v striebornom ráme) aktivuje
voľné spiny. Počas tohto módu sa v hre objavia dva symboly: Decryptor/ Dekóder
a Alarm. Symbol Decryptor po každom objavení zvyšuje násobiteľ výhry postupne
smerom nahor (x1,x2,x3, x4, x5), pričom symbol Alarm znižuje násobiteľ výhry na x1
a rozsvieti jeden symbol Alarmu nad valcami. Všetky výherné kombinácie sa počas
týchto voľných spinov násobia aktuálnym násobkom: x1, x2, x3, x4, x5.
Voľné spiny pokračujú dovtedy, kým sa nerozsvietia všetky tri symboly Alarmu.
Symboly Decryptor a Alarm sa objavujú na piatom valci. Maximum spinov pri týchto
voľných spinoch je 30.
Symbol Decryptor/Dekóder

Symbol Alarm

Sticky Wild free Spins/ Lepkavo divoké voľné spiny

2 Scatter symboly a špeciálny Scatter symbol (mačka v zlatom ráme) aktivuje 10
voľných spinov. Pri každom spine postavička mačky pridáva náhodný počet „Sticky
Wild“ symbolov. Tento symbol zostáva na svojej pozícii počas celej hry a nahrádza
všetky symboly, pokiaľ ho postavička psa neodstráni. Hodnota „Sticky Wild“ symbolu
je rovnaká ako „Wild Symbol“.

Achievements / Bonusy

Na spustenie bonusov hráči zbierajú žetóny. Žetóny sa objavia náhodne na valcoch
počas hry a zbierajú sa v ľavom hornom rohu obrazovky do symbolu pohára.
Keď hráč dosiahne požadovaný počet žetónov, zobrazí sa mu ponuka (obrázok vyššie),
kde ich minie buď na spustenie kolesa s aktuálnou výškou výhier alebo ich použije na
„odomknutie“ kolesa s vyššími výhrami. Na kolese možno vyhrať okamžité finančné
výhry (uvedené sú ako násobok stávky na odmenu /Rewards Bet hodnota v pravom
hornom rohu/, ktorej hodnota závisí od výšky stávok v základnej hre), alebo spustenie
voľných spinov s funkciou podľa vytočeného špeciálneho scatter symbolu.
Počet žetónov
10
15
15
30
30

Koleso
1
2
3
4
5

Výhry
x1,x1, x2,x2,x2,x3, x3 „Sliding Wild“
X3, x4, x4, x4, x5, x5 „Sliding Wild“, „Progressive Multiplier“
x8,x10, x12,x12,x15 „Sliding Wild“, „Progressive Multiplier“
x12, x15, x20 „Sliding Wild“, Progressive Multiplier“, „Sticky Wild“
x30, x40 „Sliding Wild, Progressive Multiplier“, „Sticky Wild“

Hráč môže „odomknúť“ koleso 4-krát. Keď dosiahne posledné koleso s najvyššími
možnosťami výhier, musí ho spustiť.

Automatická hra
s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA".
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
Po jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia
celkovej stávky s počtom spinov zobrazených pod tlačidlom na displeji. Ak si však
želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla
(49 - zostatok
automatických spinov), ktoré sa zobrazí na mieste tlačidla AUTOPLAY po spustení
automatickej hry.
Nastavenia automatickej hry (pokročilé nastavenia
– po zakliknutí Advanced):
Limit prehry finančných prostriedkov
Limit jednotlivej výhry

Nastavenie počtu odohraných spinov

Uloženie nastavení automatickej hry.

Automatická hra sa na mobilnej verzii hry zobrazí po stlačení tlačidla na hlavnom
paneli v pravom spodnom rohu
a následne tlačidla
. Hráč si môže v prvom
riadku nastaviť do akej finančnej straty je ochotný ísť. V druhom riadku si môže určiť
výherný limit.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
- Maximálna stávka na hru:
- Maximálna možná výhra je:

0,20 €
10,00 €
17 820,00 €

Výherné tabuľky:
Výherná tabuľka uvedená pri stávke v hodnote 2,00 €.

Grafické zobrazenie herných línií

Hráč môže byť z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. Prosím, uistite
sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte hru. Uložené
výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej aktualizácie systému
alebo údržby servera zrušené. V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.

