Jetsetter
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1-20tich herných líniách
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú ovládacie prvky samotnej
hry.

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých
piatich valcov.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “TOTAL BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja
od počtu vybratých línií (LINES/LINIE) a hodnoty stávky na jednu líniu
(BET/STÁVKA). Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je
súčinom vkladu v kreditoch na jednu líniu a počtom herných línií.
Nastavenie hodnoty kreditu
Hodnotu 1 kreditu si hráč môže upravovať kliknutím na pole (vľavo hore) označujúce
aktuálnu hodnotu jedného kreditu v eurách.
Aktuálna hodnota kreditu je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry,
prípadne úpravy hráčom.
Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet kreditov na jednu líniu)
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Hodnotu výšky vkladu (počtu kreditov) na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať
kliknutím na pole (vľavo dole) označujúce aktuálnu hodnotu výšky vkladu
,
prípadne po stlačení tlačidla so šípkou smerom hore (až po stanovené maximum)

a po stlačení tlačidla so šípkou smerom dole (až po stanovené minimum) v poli
s označením (TOTAL BET/CELKOVÁ STÁVKA), ktoré zobrazuje hodnotu výšky
celkovej stávky (v kreditoch) na jedno roztočenie valcov.
Hráč si môže zvoliť vklad v hodnote: 1,2,3,4,5,10,15,20,30,40,50 alebo 100 kreditov.
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Nastavenie počtu herných línií
Kliknutím na pole s označením (LINES/LINIE)
si hráč volí počet aktívnych
herných línií (od 1 do 20). Požadovaný počet herných línií si hráč môže zvoliť aj
kliknutím na číslo poslednej línie s požadovaného počtu línií na ľavom, alebo pravom
okraji okna pri valcoch.
Zmena hodnoty kreditu, výšky vkladu na líniu spolu so zmenou počtu herných línií
ovplyvňujú výšku výhry zobrazovanú vo výhernej tabuľke pri jednotlivých výherných
líniách.

Výhry
Aktuálna výška prípadnej celkovej výhry sa po zastavení valcov zobrazí v okne
výherného prístroja nad valcami a bude označená ako "WIN". Výhry za jednotlivé
línie sa zobrazujú pri symbole na prvom valci danej výhernej línie zľava.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry 120 a výhry za líniu v hodnote 40 kreditov.
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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
nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu.
Režim znásobenia výhier
Po každej výhre má hráč možnosť hrať v režime znásobenia) je možné prejsť pomocou
zakliknutia tlačidla (TAKE RISK/RISKNI)

do režimu znásobenia výhier.

Režim znásobenia výhier

Počas automatickej hry je tento režim nedostupný, Pri prerušení automatickej hry ihneď
po výhre má hráč možnosť prejsť do režimu znásobenia výhry. V novej obrazovke sa
hráčovi zobrazí ponuka piatich kariet, prvá karta s odkrytou hodnotou a zostávajúce
otočené so skrytou hodnotou. Hráč si môže znásobiť svoju výhru úspešným výberom
karty (z ponuky štyroch otočených kariet) s vyššou hodnotou ako má prvá karta.
Každá zo zakrytých kariet môže byť vyššia ako prvá karta. Každá zo zakrytých kariet
môže byť nižšia ako prvá karta. Karty sa môžu opakovať a obsahujú aj žolíka.
Vybratie karty s rovnakou hodnotou akú má prvá karta znamená remízu, výhra hráča
sa nemení a kolo sa zopakuje.
Bonusovú hru môžete odmietnuť a inkasovať aktuálne výhry stlačením tlačidla
(TAKE WIN/ZOBRAŤ)
a to nielen po základnej výhre na valcoch, ale aj vždy
po otočení prvej karty.
Ak hráč kolo prehrá, prichádza o všetky výhry a bonusová hra končí. Výhru je možné
znásobiť až 10-krát.
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Credits / Kredity
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v kreditoch v ľavej hornej časti
obrazovky výherného prístroja na displeji v poli "CREDITS/KREDITY".

Scatter

Tento symbol má funkciu Scattera. Ak sa aspoň 3 takéto zobrazia po roztočení
kdekoľvek na valcoch, vyhráva hráč výhru podľa výhernej tabuľky a 20 voľných spinov.
Scatter nemôže byť nahradený Divokým symbolom (WILD). Počas hrania voľných
spinov nie je možné vyhrať ďalšie voľné spiny.

Výhra voľných spinov
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Výhra voľných spinov

Počas hrania voľných spinov je vyplatená hodnota bankovky v násobku celkovej
stávky vtedy, keď sa ľavá a pravá časť bankovky zhodujú (keď ľavá a pravá časť
bankovky zastaví stranami k sebe). Voľné spiny sú hrané pri aktuálnej stávke (výška
stávky ako pri hre ktorá voľné spiny získala).

Voľné spiny
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Výhra počas hrania voľných spinov

Výhra počas hrania voľných spinov

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. Ak sa divoký symbol nachádza na aktívnej výhernej línii
a nahrádza chýbajúci symbol na tejto línii, výhra z tejto výhernej línie je zdvojnásobená.
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Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
s názvom "AUTO/AUTOHRA". Po
jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia. Ak si
však želáte, môžete automatickú hru zastaviť opätovným stlačením tlačidla

.

Nastavenia režimu automatickej hry môže hráč vykonať po zakliknutí tlačidla
a následne tlačidla
, ktoré je v ponuke v hornej časti otvoreného okna.
Hráč si pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre:
Počet odohraných kôl „ROUNDS“ (od 10 – 1000). Nastavenie je platné, keď hráč
vykoná aj jeho potvrdenie (zakliknutie poľa – viď vyznačenie zelenou šipkou).

Nastavenia zastavenia automatickej hry:
Po uplynutí času „Time has passed“
Výhra dosiahne hodnotu X počtu stávok „Win exceeds“
Pokles zostatok prostriedkov na hru o X % „Balance decreased by“
Násobok nárastu zostatku prostriedkov na hru „Balance increased by“
Pre aktiváciu jednotlivých parametrov je potrebné vykonať ich potvrdenie
Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01 €
- Maximálna stávka na hru: 40,00 €
- Maximálna možná výhra je: 74 480,00 €
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Výherné tabuľky:
Príklad výhernej tabuľky pri zvolenom počte línii (20) a vklade na jednu líniu 1 kredit (1 kredit v hodnote 0,10 €).
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Všetky neukončené hry, neuplatnené výhry, nepoužité nahromadené hodnoty sú
uložené po dobu 7 dní a potom budú zrušené. Uložené výsledky môžu byť v prípade
plánovanej aktualizácie systému alebo údržby servera zrušené pred uplynutím 7dňovej lehoty.
Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte
hru.
V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.
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