Criss Cross
je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých
pozíciách valcov. 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

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
roztočenia.

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
10€ 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 upraví hodnotu stávky na
maximum.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v poli "Výhra", pod
výhernými valcami (v dolnej časti prístroja). Výherné kombinácie sú platné zľava
doprava. 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 priľahlých rovnakých
symbolov, bez prerušenia iným symbolom aktívnej hernej línii a riadia sa platnou
tabuľkou výhier. Tabuľka výhier sa zobrazí po stlačení tlačidla
menu

, a následne do prehľadu s tabuľkami výhier tlačítkom

Zobrazenie výhry 160,00€ v poli VÝHRA.

.

Maxpower symbol

Pokiaľ hráč získa výhernú líniu s tromi symbolmi
otvorí sa mu v bočnej časti prístroja bežiaci pás
násobkov. Následne sa vyžrebuje násobok, ktorý sa
aplikuje na výšku vkladu hráča a táto čiastka sa pripočíta

k jeho výhre. Ak je výsledkom žrebovania
tak je výhrou aktuálna výška jackpotu. Výhru v tejto hre už nie je možné ďalej
násobiť.

3 symboly Maxpower na výhernej línii spúšťajúce bonusovú hru.

,

Bonusová hra Maxpower – pás s násobkom výhry.

Prémiová hra s jackpotom Max Power Progressive
Hra Criss Cross je súčasťou centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive s
jackpotom, ktorú zdieľajú hry Black Magic a Eldorado, čo znamená, že o prémiovú
hru s jackpotom môže hrať každý hráč hrajúci ktorúkoľvek z týchto hier.
a. kumulovaná hodnota jackpotu sa rovná 3 % z vkladu do uvedených hier
(hlavný jackpot),
b. kumulovaná hodnota rezervného jackpotu sa rovná 1 % z vkladu do
uvedených hier (rezervný jackpot),
c. počiatočná hodnota môže byť v rozmedzí 0 € až do hodnoty rezervného
jackpotu Max Power Progressive. Po vyplatení prémiovej hry sa hodnota z
rezervného jackpotu Max Power Progressive presunie do hlavného
jackpotu Max Power Progressive ako počiatočná hodnota prémiovej hry a
zobrazí sa hráčovi v paneli „BONUS“.
Aktuálna hodnota prémiovej hry sa zobrazuje hráčovi na obrazovke
v paneli BONUS. Prémiová hra s jackpotom sa kumuluje podľa
nastaveného percenta z vkladu do uvedených hazardných hier všetkých
hráčov systému.
Výhry v prémiovej hre s jackpotom Max Power Progressive a v bonusovej
hre Max Power už nie je možné znásobiť.

Režim znásobenia výhier
Po každej výhre je možné po stlačení tohto tlačidla vstúpiť do
novej obrazovky s názvom RIZIKO. Hráč môže tento režim
aktivovať aj počas automatickej hry. V novej obrazovke sa hráč
môže pokúsiť znásobiť svoju výhru. Hráč sa snaží dosiahnuť čo
najvyššiu pozíciu na „rebríku“ násobiteľov stlačením tlačidla „Gamble“

Ak je úspešný, posúva sa na vyššiu úroveň, inak sa posúva o úroveň nižšie.
V prípade neúspešnej voľby hra končí a hráč sa bez výhry vráti k valcom. Hráč si
môže kedykoľvek svoju aktuálnu výhru pripísať stlačením tlačidla COLLECT/

PRIPÍSAŤ

.

Režim násobenia výhier – násobky výhier

Režim znásobenia výhry. Hráč sa snaží dosiahnuť na čo najvyššiu úroveň násobiteľa stlačením tlačidla „Gamble“.

Režim znásobenia výhry. Hráč sa snaží dosiahnuť na čo najvyššiu úroveň násobiteľa stlačením tlačidla
„Gamble“.

V zdvojnásobovaní je možné pokračovať do momentu, kým hráč nedosiahne limit
prípadnej maximálnej výhry.

Násobiteľ v rebríčku sa vzťahuje vždy iba na výhernú čiastku získanú v štandardnej
hre, nie na už znásobenú čiastku.
Pri dosiahnutí násobiteľa 10x zostávajú hráčovi 3 možnosti:
1. Ukončí medzihru a prevedie si aktuálne dosiahnutú výhru pomocou tlačítka
s logom mince a prasiatka.
2a. Rozhodne sa riskovať použitím tlačidla „GAMBLE“ – ak je jeho pokus o
znásobenie úspešný, dôjde k znásobeniu základnej výhry násobiteľom 20x
2b. Ak jeho tip úspešný nie je, hráč sa prepadne na násobiteľ 5x, rovnakou
hodnotou je znásobená jeho základná výhra a jeho hra v obrazovke RISK končí.
Ak hráč nemá záujem vstupovať do herného režimu znásobovania výhier, po výhre
môže stlačiť tlačidlo s logom mince a prasiatka, ktoré prevedie výhru do poľa s
kreditmi.

Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
. Po jeho zakliknutí je
spustený 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.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,20 €
- Maximálna stávka na hru: 10,00 €
- Maximálna možná výhra je: 10 000,00 €
Výherná tabuľka: (násobok celkovej stávky)
3X

1 X stávka

3X

20 X stávka

3X

2 X stávka

3X

30 X stávka

3X

5 X stávka

3X

40 X stávka

3X

10 X stávka

3X

50 X stávka

3X

15 X stávka

3X

MAX
POWER

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.

