A POT of GOLD
je 3-valcový, 1-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno v strednej horizontálnej línii.

V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

START
Tlačidlo pre roztočenie, spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
TURBOPLAY
Na hernom panely výherného prístroja sa nachádza tlačítko "TURBOPLAY". Po jeho
zakliknutí (prejde z režimu Off do ON – aktivuje sa) hra prejde do zrýchleného režimu
(skráti sa čas roztáčania valcov).
HOLD / DRŽANIE
Držania sú aktivované hráčovi náhodne a automaticky držia jeden najvyšší symbol,
prípadne pár. Držania sa nedajú zrušiť. Môžu byť aktivované aj po výhernej kombinácii.
NUDGES / POSUNUTIA
3 posunutia valcov sú aktivované hráčovi náhodne a automaticky posunú valce k
najvyššiemu možnému výsledku (buď na výhru najvyššieho jedného symbolu, alebo
hodiaceho sa páru).
Nastavenie hodnoty stávky
Aktuálna hodnota stávky hráča na jednu hru je zobrazená na displeji s označením
"STAKE/STÁVKA“ (nachádza sa nad displejom AUTOHRY). Hodnotu stávky si hráč
môže upravovať po stlačení šípky, zelené tlačidlá v dolnej časti prístroja vľavo od
ŠTARTU, smerom vľavo (až po stanovené minimum) a stlačením šípky smerom
vpravo (až po stanovené maximum).

Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s označením "WINNINGS/
VÝHRA“ (v pravej hornej časti prístroja)“. V hornej časti prístroja (nad valcami) sa
nachádza displej s názvom JACKPOT, ktorý hráčovi zobrazuje aktuálnu hlavnú výhru
pri danej výške stávky.
Kredit
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"CREDIT/ KREDIT“ (v spodnej časti výherného prístroja pod valcami).
Automatická hra
Na hernom panely sa nachádza aj displej s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA". Po
kliknutí na šípky ,nachádzajúce sa vľavo a vpravo od displeja, si hráč môže zvoliť
počet automatických roztočení s rovnakým nastavením vkladu. Automatická hra sa
spustí po následnom stlačení tlačidla "START“ a opäť sa zastaví po zvolenom
množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku kreditu. Ak si však želáte, môžete
automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla "STOP" “ (pri rozbehnutej hre sa
zobrazuje na mieste tlačidla "START“).
POT of GOLD – divoký symbol
Ak sa natočí na stredovej pozícii stredného valca symbol hrnca
peňazí vznikne hráčovi možnosť vytvorenia výherných línií až 27
spôsobmi (zobrazia sa 4 symboly X medzi valcami). Tento symbol je
tzv. divokým symbolom a nahrádza všetky ostatné symboly.

JACKPOT
Výška Jackpotu je zobrazená v hornej časti obrazovky a je závislá od hodnoty stávky
a hráč ho môže získať pri výhernej kombinácii s hrncom zlata.
Výška jackpotovej výhry podľa stávky:
0,50 = 50 (0.50 x 100=50)
1,00 = 100 (1.00 x 100=100)
1,50 = 150 (1.50 x 100=150)
2,00 = 200 (2,00 x 100=200)
2,50 = 250 (2.50 x 100=250)
3,00 = 300 (3.00 x 100=300)
3,50 = 250 (3.50 x 100=350)
4,00 = 400 (4.00 x 100=400)
4,50 = 450 (4.50 x 100=450)
5,00 = 500 (5.00 x 100=500)

Výherná tabuľka
- pri stávke 1€
Herné limity:
Minimálna stávka na hru: 0,50 €
Maximálna stávka na hru: 5 €
Maximálna výhra:1 400 €

