Tomb Raider Secret of the Sword
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od
rozhodnutia hráča, na 1 až 30- tich herných líniách.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

SPIN
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
LINES
Stláčaním tohto tlačidla si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 30).
Požadovaný počet herných línií si hráč môže zvoliť aj kliknutím na číslo poslednej
požadovanej línie (najvyššie) na ľavom, alebo pravom okraji okna, pri valcoch.
Nastavenie hodnoty stávky
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji
s označením „BET“.
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu
zvolených mincí zobrazených na displeji s označením "COINS“ a počtu zvolených
herných línií.
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až
po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené
maximum). Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry až do ukončenia
hry, prípadne úpravy hráčom.
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BET MAX
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy
hráčom, budú hrať (pri danej hodnote mince) za maximálnu možnú výšku stávky na
jedno roztočenie valcov.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je na displeji zobrazovaná pod výhernými valcami
(v dolnej časti prístroja), pod sekciou s označením "WIN".
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami (v dolnej
časti prístroja), pod titulkom "WIN".
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 sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
VIEW PAYS. Hodnota výhry (v minciach) je daná súčinom zvolenej hodnoty COINS
a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu.
Scatterová výhra (v minciach) je daná súčinom celkovej stávky a koeficientom
uvedeným vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu.

Coins
Aktuálny zostatok prostriedkov hráča v minciach je zobrazovaný na displeji pod
označením "Coins“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja).
Bonusová hra - Free Spins
Zisk 3,4 alebo 5-tich symbolov Scatter (amulet) aktivuje hráčovi 10 voľných
hier (Free Spins). Po zisku výhry, symboly tvoriace výhernú kombináciu
vypadávajú z herného okna a na ich voľné miesta sú automaticky
doplnené ďalšie symboly, ktoré môžu opäť vytvoriť rovnakú, prípadne
novú výhernú kombináciu. Po každom takomto výhernom doplnení sa
postupne zvyšuje násobiteľ výhry (2x, 3x, 4x, 5x). Počas voľných hier nie je možné
vyhrať ďalšie voľné hry.
Divoký symbol
Má vo výherných líniách funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce symboly,
okrem symbolov Scatter (amulet) a symbolu pas.

Bonusová hra - SUPER MODE
Aktivuje sa náhodne a hráč získa 5 voľných hier (Free Spins). Počas hrania voľných
hier v SUPER MODE môžu byť náhodne aktivované na valcoch divoké WILD symboly,
ktoré zostávajú na valcoch zamknuté až do konca SUPER MODE hry. Divoké symboly
v herných líniách plnia funkciu žolíkov (nahrádzajú chýbajúce symboly). Hra SUPER
MODE sa nedá získať počas hrania voľných hier (Free Spins). FREE SPINS a SUPER
MODE sa nedajú aktivovať naraz.
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Bonusová hra – GLOBAL ADVENTURE BONUS
Táto hra sa spustí, ak sa aktivuje všetkých 5 valcov výherného prístroja.
Aktivácia valca nastáva vytočením symbolu „pas“ do stredu valca (valec
zostáva aktivovaný aj pre ďalšie hry, až do získania Global Adventure Bonus,
alebo do ukončenia bonus hry). V tejto hre hráč postupne prechádza piatimi
mestami (Bolivia, Ghana, London, Nepal, Tokyo) a časti meča.
V každom meste hráč vyberá zo šiestich artefaktov. Vyberá pokiaľ nenájde časť meča,
alebo 2 pasce (TRAP). Ak hráč nájde dve pasce hra sa končí. Ak hráč nájde časť
meča, môže pokračovať v hľadaní v ďalšom meste. Počas hľadania vyhráva náhodné
výhry, alebo skrytý poklad, ktorý môže obsahovať náhodnú výhru, násobiteľ 2x, alebo
vstup do bonusovej hry Shootout Bonus. V hre Shootout Bonus si hráč vyberá z 15-tich
diskov získava náhodnú výhru. Časť meča môže hráč získať aj v súboji, ktorý sa môže
náhodne spustiť. GLOBAL ADVENTURE BONUS nemôže byť aktivovaná počas
voľných hier.
Hidden Treasure Bonus

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01 €
- Maximálna stávka na hru: 60 €
- Maximálna výhra zo základnej hry: 17 250 €
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 84 710,00 €
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Výherná tabuľka:
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