Gypsy Rose,
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1 až 30tich herných líniách. 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 nachádzajú ovládacie prvky samotnej
hry.

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie je súčinom vkladu na
jednu líniu a počtom herných línií.

Nastavenie hodnoty mince
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať kliknutím na znamienko „-“ (až po
stanovené minimum) a na znamienko „+“ (až po stanovené maximum), v poli s
názvom (Choose Coin/Zvoľ mincu). Aktuálna hodnota mince je zobrazená v strede
poľa a je platná až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.

Nastavenie počtu herných línií

Kliknutím na znamienka „+“ a „-“ si v poli s označením (Select
lines/Výherné Línie - dole pod valcami) hráč volí počet aktívnych herných línií (od
1 do 30). Požadovaný počet herných línií si hráč zvolí zakliknutím kurzora na
znamienko „+“ smerom hore a po zakliknutí znamienka „-“ až po stanovené
minimum.

Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet mincí na
jednu líniu) Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže znižovať po
stlačení znamienka “-“, ktoré sa nachádza vľavo od hodnoty stávky na líniu (až po
stanovené minimum) a zvýšiť po stlačení znamienka “+”, ktoré sa nachádza napravo
od
hodnoty stávky na líniu (až po stanovené maximum) (Bet Per Line/Vklad na líniu).
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Výhry
Výhry za jednotlivé línie sú zobrazované v minciach v poli s názvom (WIN/VÝHRA).
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. 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.

Divoký symbol
Divoký symbol ma funkciu žolíka, nahrádza chýbajúce symboly na výherných
líniách. Divoký symbol sa zobrazuje na prvom a piatom valci.

Zobrazenie výhry na hernej línii č. 2, dva symboly Knihy doplnené tretím Divokým symbolom, výhra
10 mincí.

Wild Toss/divoké hádzanie

Ak sa divoké symboly
zobrazia súčasne oproti sebe (línie 1,3,4) na prvom
a piatom valci, (zľava) jeden zo symbolov Vrany, Cigánky, Elixíru alebo Knihy, ktoré
sa aktuálne nachádzajú v hre, sa premení na Divoké symboly a vytvárajú výherné
kombinácie. Stane sa tak po tom, ako Cigánka Rose „hodí“ divoké karty do hry.

Ukážka Wild Toss / divokého hádzania kariet

Divoké symboly môžu vytvoriť aj vlastnú výhernú líniu.

Bonusové akcie v kombinácii so symbolom Krištáľovej gule
Symbol Krištáľovej gule sa zobrazuje len na centrálnom valci, to znamená na treťom
valci zľava. Druh bonusovej akcie sa spúšťa v závislosti od toho, aká kombinácia
symbolov sa objaví na druhom a štvrtom valci (zľava) spolu so symbolom Krištáľovej
gule uprostred.
Symboly, ktoré sú súčasťou bonusovej akcie: Vrany, Knihy, Elixíry a symboly
Cigánky.
Usporiadanie symbolov nie je podmienené len umiestnením vedľa seba na aktívnej
hernej línii, akcia sa spustí aj za podmienky, že krajné symboly, sa budú dotýkať
rohmi symbolu na treťom valci (Krištáľovej gule).

Symbol Krištáľová guľa vs. symboly Vrany

Keď sa v hre objaví kombinácia dvoch symbolov Vrany a symbolu Krištáľovej gule
uprostred, symboly Vrany sa stávajú Divokými symbolmi, zostávajú zablokované na
danej pozícii a spustí sa jeden voľný spin. Najvyššia možná výhra v tomto režime je
38950 kreditov (pri veľkosti mince 1,00).

Ukážka zobrazenia akcie.

Symboly Vrany na predošlom obrázku sa premenia na Divoké symboly.

Symbol Krištáľová guľa vs. symboly Knihy

Po zobrazení kombinácie dvoch symbolov Knihy a symbolu Krištáľovej gule
uprostred, hráč získava okamžitú výhru až do výšky 20-násobku jeho aktuálne
podanej stávky.

Kombinácia krištáľovej gule na treťom valci zľava obklopená z každej strany symbolmi knihy – získanie okamžitej
výhry, v tomto prípade 120 mincí.

Symbol Krištáľová guľa vs. symboly Elixíru
Kombinácia dvoch symbolov Elixíru a Krištáľovej gule uprostred, spúšťa akciu
dvanástich voľných spinov. Počas tejto akcie sa môže spustiť „Wild Toss“/divoké
hádzanie kariet, bez ohľadu na to, na akej pozícii sa zobrazia, podmienkou je, aby
boli súčasne na prvom a piatom valci (zľava). Najvyššia možná výhra v tomto
režime je 18900 kreditov (pri veľkosti mince 1,00).

Ukážka zobrazenia akcie, následne sa spustia voľné spiny.

Symbol Krištáľová guľa vs. symboly Cigánky
Po zobrazení kombinácie Krištáľovej gule a dvoch symbolov Cigánky sa začína
bonusová hra s tarotovými kartami. Za pätnástimi zakrytými kartami sa schováva päť
rôznych symbolov. Je potrebné odkryť sedem kariet, kde hráč môže získať výhru na
základe počtu rovnakých symbolov a taktiež násobiteľ získanej výhry za kombinácie
rovnakej farby. Najvyššia možná výhra v bonusovom kole je 10800 kreditov, pri
veľkosti mince 1,00.

Tabuľka výhier za kombináciu symbolov (násobiteľ celkovej stávky)

Mobilná verzia hry zobrazuje v tabuľke výhier za kombináciu symbolov výhry
v minciach (celková stávka x násobiteľ)
Príklad tabuľky mobilnej verzie hry pri stávke 1 minca na líniu a 30 aktívnych línii
čiže pri celkovej stávke 30 mincí:

Tabuľka násobiteľov za farebné kombinácie (červená / modrá / zelená), ktorými sa
znásobí výhra získaná za kombináciu symbolov (RED = ČERVENÁ / BLUE =
MODRÁ / GREEN = ZELENÁ)

Najvyššia možná výhra v tomto bonusovom režime je 10800 kreditov (pri veľkosti
mince 1,00)
Balance/Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v spodnej 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.
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“

.

V spodnej časti obrazovky pod valcami v
strede sa zobrazuje hlásenie, ktoré odpočítava zostávajúce spiny nastavené
v automatickej hre.

Nastavenia režimu automatickej hry hráč vykoná po zakliknutí tlačidla
Hráč si pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre:
Hodnotu mince/ CHOOSE COIN
Vklad na líniu/ BET PER LINE

.

Počet automatických točení valcov / NUMBER OF AUTOMATIC SPINS
Nastavenie automatickej hry je platné, keď hráč vykoná aj jeho potvrdenie
(zakliknutie Confirm/Potvrdiť).
Po zakliknutí Cancel/Zrušiť nie je automatická hra spustená a hráč je vrátený na
základnú obrazovku s valcami.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
- Maximálna stávka na hru:
- Maximálna výhra :

0,01 €
150,00 €
336 000,00 €

Výherné tabuľky:
(výhry v minciach, pri stávke 1 minca na líniu)

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.

