Chicago Nights
je 4-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hra obsahuje 12 pevných
herných línií, ich počet nie je možné meniť. 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.

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

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “Bet” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja od počtu
línií (Lines) a hodnoty stávky na jednu líniu (Bet Per Line). Hodnota celkovej stávky
hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom vkladu na jednu líniu a počtom herných
línií.
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
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Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže znižovať alebo zvyšovať
v poli Bet per Line, stláčaním príslušných šípok (od minima až po stanovené
maximum). Zmena výšky vkladu na líniu spolu s počtom herných línií ovplyvňujú
výšku výhry zobrazovanú vo výhernej tabuľke pri jednotlivých výherných líniách.
Stlačením tlačidla Max Bet / Max. stávka aktivuje hráč
otočenie s maximálnym možným vkladom na jednu líniu
s maximálnym počtom herných línií. Toto otočenie je vykonané automaticky po
stlačení tohto tlačidla.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v poli Win, pod výhernými
valcami (v dolnej časti prístroja).
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 PAY nachádzajúceho sa v ľavom hornom rohu.

Balance / Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej hornej časti obrazovky
výherného prístroja na displeji, v poli "BALANCE" (zostatok).
Wild symbol / Divoký symbol
Tento symbol má vo výherných kombináciách funkciu žolíka,
nahrádza chýbajúce symboly. Divoký symbol nenahrádza scattrový
symbol. Divoké symboly môžu vytvoriť vlastnú výhernú kombináciu.

Scatter / Rozptýlený symbol
Scatter, rozptýlený symbol, spúšťa voľné hry za špecifických
podmienok: Ak sa aspoň 3 takéto symboly zobrazia po roztočení
kdekoľvek na valcoch, získava hráč 10 voľných otočení. Scatter
nemôže byť nahradený Divokým symbolom (WILD).
Počas prebiehajucich Voľných otočení je možné získať ďalšie
Voľné otočenia, opätovným natočením aspoň troch symbolov
Scattra. Ak hráč získa počas voľných otočení ďalšie voľné otočenia, prirátajú sa tieto
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k aktuálne prebiehajucim voľným otočeniam. Celkový počet voľných otočení je
zobrazovaný v poli Free Spin.

Výhra vo Voľných otočeniach

Všetky stávky a počty aktívnych herných línií pri následných voľných hrách sú
odvodené z hry, ktorá získala voľné otočenia.

Funkcionalita Rotator prebiehajuca počas voľných otočení
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Špeciálny symbol
Dva a viaceré symboly v podobe samopalu, umiestnené
kdekoľvek na hracom poli, spúšťajú špeciálny režim s názvom
Rotator.
Pred aktiváciou rotatora dôjde najprv k spočítaniu prípadných
výhier na hracom poli, a následne potom k otočeniu hracieho poľa
o 90 stupňov, čím dôjde k premiestneniu symbolov. Takto môžu
vzniknúť ďalšie výhry. Pri dvoch zobrazených symboloch
samopalu dôjde k jednej rotácii hracieho poľa, pri troch zobrazených symboloch k dvom
rotáciám, pri štyroch a viac k trom rotáciám hracieho poľa.
Výhry, ktoré vznikli pomocou symbolu Scattra alebo špeciálnych symbolov sú
pripisované iba pred začatím rotácie, po začatí rotácie (rotácií) tieto symboly výherné
línie nedopĺňajú.
Rotator je možné spustiť aj vo voľných hrách.

4 špeciálne symboly v podobe samopalu spustili funkcionalitu Rotator, dochádza k otočeniu hracieho poľa

Gamble
Režim gamble / riskuj, je k dispozícii po výhre. Po stlačení tlačidla Gamble je hráč
presmerovaný do samostatnej obrazovky, kde je k dispozícii voľba s možnosťou
zdvojnásobenia výhernej čiastky. Na obrazovke je v poli Current Win zobrazená
čiastka, ktorú vyhral po ostatnom točení valcov. Práve túto čiastku môže hráč
zdvojnásobiť. V poli Next Win sa mu zobrazuje čiastka, ktorú môže vyhrať.
Hráč si vyberá jeden z dvoch obrázkov. Ak správne uhádne jednu z dvoch možností
a ním vybratý obrázok sa zhoduje s obrázkom v strede, jeho vklad sa zdvojnásobí. Pri
neuhádnutí hráč stráca celý vklad (t.j. všetky doteraz nadobudnuté výhry) a je
automaticky vrátený do základnej obrazovky.
Po uhádnutí môže hráč pokračovať v pokusoch ďalej zdvojnásobovať nadobudnutú
výhru.
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Zdvojnásobovanie výhry môže prebehnúť najviac desaťkrát za sebou alebo pokiaľ
výhra neprekročí celkovú hodnotu 10 000 €. Režim gamble/násobenie výhier je
možné opustiť stlačením tlačítka Collect.
Funkcionalita Gamble nie je dostupná pri režime Autoplay – Automatická hra.
Ak dôjde v čase, keď sa hráč nachádza v obrazovke funkcionality Gamble, k
technickej poruche, no ešte pred samotným výberom jednej z dvoch možností, po
opätovnom načítaní hry bude presmerovaný na hlavnú obrazovku s valcami s
výhrami z posledného točenia, no bez možnosti stlačenia tlačidla Gamble a návratu
do obrazovky s možnosťou zdvojnásobenia výhry.

Obrazovka medzihry „Gamble“ s možnosťou zdvojnásobenia výhry

Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
s názvom "AUTO/AUTOHRA". Po
nakliknutí si hráč môže nastaviť tieto parametre:
NUMBER OF SPINS - počet automatických roztočení
BET PER LINE - výšku vkladu na jednu líniu pri automatických roztočeniach
LINES - počet herných línií pri automatických roztočeniach.
TOTAL BET – celková výška vkladu na jedno roztočenie
Po stlačení tlačidla ACCEPT sa následne spustí automatická hra a opäť sa zastaví
buď po zvolenom množstve roztočení alebo po získaní bonusovej hry. Automatickú
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hru je možné zastaviť opätovným stlačením tlačidla

. Počas točenia valcov je

možné použiť tlačidlo
, ktoré okamžite zastavuje a zobrazuje výsledok
aktuálneho točenia. Zastavenie sa týka iba konkrétneho otočenia valcov, po
zobrazení výsledku režim automatickej hry pokračuje.

Obrazovka s nastavením parametrov Automatickej hry
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Herné limity:
-

Minimálna stávka na hru: 0,36 €
Maximálna stávka na hru: 36,00 €
Maximálna možná výhra je: 1500,00 €

Výherná tabuľka:

Príklad výhernej tabuľky pri vklade na líniu vo výške 3,00 €.

Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti.
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