STASH OF THE TITANS
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1 až 20- tich herných líniách. Pri mobilnej verzii a v aplikácii
tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.

V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.
SPIN (TOČ)
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
LINES (LÍNIE)
Stláčaním tlačidla si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 20). 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
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu
zvolených mincí zobrazených na displeji s označením "COINS/MINCE“, počtu
zvolených herných línií a zvolenej hodnoty 1 mince.
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. Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi
zobrazovaná na displeji s označením „BET/STÁVKA“. Hodnota stávky je uvádzaná v
minciach.
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BET MAX / MAXIMÁLNA STÁVKA
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
a s maximálnym počtom línií na jedno roztočenie valcov.
Výhry
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami (v dolnej
časti prístroja), pod titulkom "WIN/VÝHRA". 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
PAYOUT/VÝHERNÝ KĽÚČ. Hodnota výhry je uvádzaná v minciach.
Líniové výhry sa vyratúvajú násobením koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke (pre
daný symbol) a stávky na líniu (COINS).
Scattrové výhry sa vyratúvajú násobením koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke
(pre symbol scatter) a celkovej stávky (Bet).
Coins/Mince
Aktuálna výška dostupných prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod
označením "Coins /Mince" - v ľavej dolnej časti výherného prístroja.

Symbol Scatter
Scatter vytvára výhernú kombináciu zobrazením najmenej dvoch takýchto
symbolov, kdekoľvek na valcoch. Ak dôjde k zobrazeniu minimálne troch
symbolov Scattra, aktivuje sa bonusová hra Free Spins. Scatter nemôže
byť nahradený divokým symbolom.
Bonusová hra Free Spins / Voľné hry:
Natočenie 3,4 alebo 5 symbolov Scatter aktivuje hráčovi bonusové voľné hry. Hráč
môže takto získať až 15 voľných hier, pričom všetky získané výhry v režime Voľných
hier budú znásobené 4x . Výška stávky aj počet herných línií v režime Voľných hier je
rovnaký ako pri hre v ktorej hráč získal Free Spins/Voľné hry. Počas hrania bonusových
voľných hier nemôže hráč získavať ďalšie Free Spins/Voľné hry.
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Aktivované tzv. Free Spins (Voľné hry)

Divoký symbol :
Divoký symbol má funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce symboly vo výhernej
línii, okrem symbolu Scatter. Netvorí vlastnú výhernú líniu. Podľa počtu
Divokých symbolov nahrádzajúcich chýbajúce symboly vo výhernej línii
znásobí výhru v rozsahu x2 – x10 podľa výhernej tabuľky.
Kombinovaná výherná línia:
Akákoľvek kombinácia 3,4,alebo 5-tich symbolov Pegas a Poklad
na línii vytvorí výhernú kombináciu podľa výhernej tabuľky.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je
minimálny vklad 0,20 €.
- Maximálna stávka na hru: 40 €
- Maximálna výhra zo základnej hry: 21 184 €
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 84 736 €

Výherné tabuľky:
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