2 Million B.C.
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1-30tich 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 “BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja od počtu
vybratých línií (LINES/LINIE) a hodnoty stávky na jednu líniu (Bet Per Line/Vklad na
líniu). Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom vkladu
na jednu líniu a počtom herných línií.
Nastavenie hodnoty mince
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať kliknutím na pole (vľavo dole) označujúce

aktuálnu hodnotu jednej mince v eurách
.
Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry,
prípadne úpravy hráčom.

Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet mincí na jednu líniu)
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať kliknutím na pole

(Bet Per Line/Vklad na líniu)
(dole pod valcami). Zakliknutím
kurzora na znamienko „+“ smerom hore (označené modrou šípkou) až po stanovené
maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou šípkou) až po
stanovené minimum.
Aktuálna hodnota výšky vkladu na líniu je hráčovi zobrazená na začiatku a konci
hernej línie, čiže po stranách valcov.

Zobrazenie výšky vkladu na aktívnu hernú líniu v hodnote 1 mince (zvolených 30 herných línií).

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 (Select Lines/Počet Línií)
(dole
pod valcami) si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 30). Požadovaný
počet herných línií si hráč zvolí zakliknutím kurzora na znamienko „+“ smerom hore
(označené modrou šípkou) až postanovené maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou šípkou) až po
stanovené minimum. Počet aktívnych herných línií sa zobrazuje v poli pod valcami.

Zobrazenie počtu aktívnych herných línií počas procesu zmeny počtu aktívnych herných línií hráčom.
Aktuálne nastavenie na 23 herných línií (vyznačené modrou šípkou).

BET MAX/MAXIMÁLNA STÁVKA
Po aktivácii tejto funkcie sa nasledujúci spin (otočenie valcov) vykoná za maximálnu
možnú stávku, teda max. počet línií + max. vklad na líniu pri súčasnom zachovaní
aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Výhry
Výhry za jednotlivé línie sa zobrazujú pri symbole na prvom valci danej výhernej línie
zľava.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry 20 mincí (viď modrá šípka). Jednotlivé výherné línie viď obrázky nižšie.

Detail výhra 20 mincí – zobrazenie výhernej línie č.18. s výhrou 5 mincí (viď modrá šípka).

Detail výhra 20 mincí – zobrazenie výhernej línie č.4. s výhrou 5 mincí (viď modrá šípka).

Detail výhra 20 mincí – zobrazenie výhernej línie č.12. s výhrou 5 mincí (viď modrá šípka).

Detail výhra 20 mincí – zobrazenie výhernej línie č.16. s výhrou 5 mincí (viď modrá šípka).

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 pravom hornom rohu. Tabuľka zobrazuje
hodnotu výhry v minciach. Všetky výhry v tabuľke výhier sú násobkom vkladu na
líniu.

Balance/Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča v € je zobrazovaná v strednej časti obrazovky pod
valcami výherného prístroja na displeji v poli "BALANCE/ZOSTATOK".
Prepočet hodnoty prostriedkov hráča (ktoré má k dispozícii) na mince, podľa
nastavenej hodnoty mince, je zobrazovaný v poli s názvom CREDITS/KREDITY.

Scatter
Natočenie minimálne 3 scatter symbolov na valcoch spustí pre hráča Voľné spiny (free
spins). Hráč získava voľné roztočenia, pričom sa pri hre preberá rovnaký počet mincí
ako pri hre ktorá režim Voľných spinov spustila. Voľné spiny je opätovne možné nahrať
aj počas režimu hrania voľných spinov.

3x

= 4 voľné spiny;

4x

= 12 voľných spinov;

5x

= 20 voľných spinov.

Výhra – Free Spins (Voľné spiny)

Free Spins - Voľné spiny

Bonusová hra: Útok šabľozubého tigra
Získanie troch symbolov žaluďa
, ktoré sa hráčovi automaticky zbierajú po ich
natočení na valcoch, aktivuje hráčovi mód útoku šabľozubého tigra. V tomto móde sa

hráč snaží zasiahnuť tigra (kliknutím kurzora) tak, aby ho hodeným žaluďom omráčil.
Hráč môže v tejto bonusovej hre vyhrať až 1 500 mincí!

Útok šabľozubého tigra

Útok šabľozubého tigra - výhra

Šabľozubý diamantový bonus

Po natočení 3 a viacerých symbolov diamantu
na aktívnej hernej línii získava
hráč výhru podľa výhernej tabuľky a Diamantový bonus. V tomto bonuse sa hráč
pokúša pomocou zvolenej vhodnej taktiky ukradnúť spiacemu šabľozubému tigrovi
diamant. Hráč si zvolí jednu z troch možností (amuse – zabaviť, attack – napadnúť,
sneak – prekĺznuť) ako ukradnúť diamant. Hráč môže v tejto bonusovej hre vyhrať až 6
000 mincí!

Výhra – Diamantového bonusu.

Diamantový bonus – voľba taktiky pri pokuse ukradnutie diamantu.

Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
s názvom
"AUTOPLAY/AUTOHRA". Po jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry
podľa aktuálneho nastavenia. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť
stlačením tlačidla „STOP AUTO/ STOP AUTOHRA“
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Hráč si pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre:
Počet aktívnych herných línii/ # OF LINES
Hodnotu mince/COIN VALUE
Vklad na líniu/ BET PER LINE

Počet automitických točení/ NUMBER OF AUTOMATIC SPINS

Nastavenie je platné, keď hráč vykoná aj jeho potvrdenie (zakliknutie
CONFIRM/POTVRDZUJEM)
Po zakliknutí CANCEL/ZRUŠIŤ nie je automatická hra spustená a hráč je vrátený na
základnú obrazovku s valcami.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
0,02 €
- Maximálna stávka na hru:
150,00 €
- Maximálna možná výhra je: 674 500,00 €
Výherné tabuľky:

Príklad výhernej tabuľky pri zvolenom počte línii (30) a vklade na jednu líniu 5 mincí (1 minca v hodnote 0,10 €).

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.

