81 st. Cabaret

Je 4-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 81 fixnými hernými líniami.
Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a
výhry sú totožné s klasickou verziou hry.

V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.
Kredit v EUR / Zostatok
Aktuálna výška zostatku hráča je zobrazovaná v ľavej dolnej
časti obrazovky výherného prístroja, v poli "Kredit v EUR“.

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

STOP / Zastav

roztočenia.

Tlačidlom STOP je možné urýchliť zastavenie otáčania valcov. Po
roztočení valcov tlačidlom Toč je až do zastavenia valcov
k dispozícii tlačidlo STOP, ktoré urýchli vyhodnotenie aktuálneho

Nastavenie hodnoty stávky

Celková hodnota stávky sa zobrazuje na spodnej lište, v poli
„Stávka“. Hodnotu celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je možné
nastaviť v intervale od 0,20€ do 8,00€ tlačidlami „+“ a „-“. Aktuálna hodnota stávky
je následne platná aj pre ďalšie roztočenia, až do ukončenia hry, prípadne úpravy
hráčom.

Max Bet / Maximálna stávka
Stlačením tlačidla hráč nastaví vklad na najvyššiu možnú úroveň.
Roztočenie valcov sa realizuje až po stlačení tlačidla pre roztočenie
valcov
, tlačidlo Max Bet iba upravuje hodnotu stávky na
maximum.

Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v poli
"Výhra", pod valcami (v dolnej časti prístroja).
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, pričom kombinácie zhodného symbolu
(minimálne tri rovnaké symboly) na susediacich valcoch musia začínať na prvom
valci zľava, v neprerušovanom slede (okrem divokého symbolu) smerom k štvrtému
valcu zľava. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na tej istej línii platí iba
výhra z kombinácie prideľujúcej najvyššiu výhru. V prípade viacerých výherných
kombinácií na rôznych výherných líniách sa hodnota výhier sčítava.

Zobrazenie celkovej výhry 27,60 €; (výhra za líniu v hodnote 1,20 € - viď zelená šipka).

Zobrazenie celkovej výhry 27,60 €; (výhra za líniu v hodnote 12,00 € - viď zelená šipka).

Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
menu

, a následne do prehľadu s tabuľkami cez tlačítko

.

Režim znásobenia výhier
Po každej výhre je možné po stlačení tohto tlačidla vstúpiť do novej
obrazovky, v ktorej je možné znásobenie výhry. V novej obrazovke sa
hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť aktuálnu výhru po tipe na červenú
alebo čiernu farbu vyžrebovanej karty. Pokiaľ je hráč úspešný a zvolí správnu farbu
vyžrebovanej karty, dôjde k zdvojnásobeniu jeho výhry a môže v zdvojnásobovaní
pokračovať alebo si pripísať stlačením tlačidla

.

Maximálna súhrnná čiastka, ktorú je možné zdvojnásobovaním dosiahnuť, je 10 000 €.
Ak má zdvojnásobením výhry dôjsť k prekročeniu súhrnnej výhry 10 000€, hra nepovolí
zdvojnásobenie.
Príklad:
Ak hráč vyhrá 2 000€, úspešne výhru zdvojnásobí na 4 000€, následne úspešne
zdvojnásobí na 8 000€, hra mu ďalej neumožní pokračovať v zdvojnásobovaní,
pretože by nasledujúcim zdvojnásobením a prípadnou výhrou 16 000€ prekročil hranicu
maximálnej možnej výhry 10 000€.
V poli „HISTÓRIA KARIET“ sa hráčovi zobrazuje história vyžrebovaných kariet.

Režim znásobenia výhry; aktuálnu výhru 6,00 € (VÝHRA) je možné uhádnutím farby karty
zdvojnásobiť na 72,00 € (2x) v prípade prehry hráč stráca výhru (PREHRA) .

Ak hráč nemá záujem vstupovať do herného režimu znásobovania výhier, po výhre
môže stlačiť tlačidlo s logom mince a prasiatka
s kreditmi.

, ktoré prevedie výhru do poľa

Divoký symbol

Oba symboly majú funkciu žolíka,
nahrádzajú teda vo výherných líniách ostatné symboly. Divoké symboly sú
expandujúce, majú teda schopnosť premeniť ostatné symboly na danom valci na
divoké. Divoké symboly nevytvárajú vlastné výherné línie.

Výherná línia s expandujúcim divokým symbolom

Výherná línia s expandujúcim divokým symbolom.

Automatická hra
. Po jeho zakliknutí je spustený
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia (prednastevený je tento režime
bez obmedzenia).
Nastavenia počtu spinov pre automatickú hru môže hrač vykonať na lište, ktorá sa
zobrazí po cca 3 sekundovom zakliknutí

.

Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť po opätovnom stlačením tlačidla
. Režim automatickej hry je prerušení aj v prípade nedostatočného
množstva prostriedkov na hru.
Počas hrania automatickej hry je možné skrátiť čas točenia valcov tlačítkom STOP
a urýchliť zobrazenie vyhodnotenia.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,20 €
- Maximálna stávka na hru: 8,00 €
- Maximálna možná výhra je: 10 000,00 €

Výherná tabuľka:

Príklad výhernej tabuľky pri zvolenom vklade na roztočenie v hodnote 0,20 €.

Hráč je 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.

