The True Sheriff,
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 “ TOTAL BET” na jedno roztočenie je súčinom vkladu
na jednu líniu a počtom herných línií a zobrazuje hodnotu v minciach. Pole „TOTAL
BET“ zobrazuje hodnotu stávky v Eurách..
Nastavenie hodnoty mince
Hodnota 1 mince je hráčovi
zobrazená v poli nad bežcom pre
upravovanie hodnoty mince
a počtu mincí na stávku (viď
modrá šípka). Hodnotu mince
a počet mincí na stávku si hráč
môže upravovať priamo kliknutím na tlačidlá označujúce hodnotu (nachádzajú sa nad
bežcom) z maximálnej možnej stávky (viď zelená šípka), alebo potiahnutím bežca

(viď červená šípka) na požadovanú hodnotu stávky (hodnota mince a počet mincí na
stávku je zobrazovaná v poli nad bežcom). Aktuálna hodnota mince a počet mincí na
stávku je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy
hráčom. MAX /MAXIMÁLNA STÁVKA (viď žltá šípka), po aktivácii tejto funkcie sa
nasledujúci spin (otočenie valcov) vykoná za maximálnu možnú stávku pri danom
počte línií. Teda stávka bude vykonaná za max. hodnotu mince a s maximálnym
počtom mincí ako vklad na jednu hernú líniu.
Zobrazenie celkovej výšky
vkladu v hodnote 2,32. Hodnota
mince 0,02€, 4 mince ako vklad
na jednu hernú líniu. Počet
aktívnych herných línií 29.

Nastavenie počtu herných línií
Kliknutím na znamienka „+“ a „-“ si v poli s označením
(Paylines/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 (označené modrou šípkou) až postanovené maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou šípkou) až po
stanovené minimum.
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.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry 20 mincí (viď modrá šípka) za výhernú líniu č.3.

Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí
po stlačení tlačidla nachádzajúceho sa v pravom hornom rohu.

Wild Guns – Náhodné divoké symboly
Natočenie symbolu koltu na strednom valci spustí hráčovi mód Wild Guns. V tomto
móde šerif hráčovi môže streľbou na valce zmeniť až 5 symbolov na divoké symboly.
Po premene symbolov na divoké prichádza k opakovanému voľnému roztočeniu
valcov, pričom divoké symboly sú podržané na svojich pozíciách.

Wild Guns – Podržané divoké symboly na svojich pozíciách.

Wild – Divoký symbol
Divoký symbol má funkciu žolíka, nahrádza teda chýbajúce symboly na výherných
líniách. Divoký symbol nenahrádza symbol koltu
a symbol odznaku šerifa
Divoké symboly môžu vytvoriť aj vlastnú výhernú líniu.

.

Výhra – Skompletizovanie výhernej línie vďaka divokým symbolom

The Badge – Odznak šerifa
Natočenie troch a viacerých symbolov odznaku šerifa, na susediacich valcoch
aktívnej hernej línie bez prerušenia, začínajúc od 1. valca z ľavej strany, aktivuje
hráčovi Free spins / Voľné spiny (otočenia). Hráč môže takto získať, v závislosti od
počtu natočených výherných symbolov šerifského odznaku, 10, 12 alebo 15 free
spinov. Počas hrania voľných spinov nie je možné získať dodatočné voľné spiny.
Počas hrania voľných spinov sú symboly šerifských odznakov spočítavané a po
odohraní zostávajúcich voľných spinov sú premenené na špeciálnu cenu.
Špeciálna cena je udávaná v kreditoch, je zložená z troch položiek a zobrazená
v sumárnej tabuľke, po dokončení voľných otočení:
Standard payout – suma v kreditoch, po sčítaní všetkých štandardných výhier, ktoré
vznikli počas voľných otočení, vrátane výhry za príslušný počet šerifských odznakov
(podľa výhernej tabuľky), ktorá vznikla natočením troch a viac šerifských odznakov,
pred začiatkom voľných otočení.

Badge bonus – bonusová suma, v ktorej sú zarátané všetky výhry za zisk šerifských
odznakov počas voľných otočení, vrátane špeciálneho násobiteľa. Ak sa počas
voľných otočení zobrazí po dokončení voľného točenia šerifský odznak, hráč za
každý odznak získava výhru, ktorá závisí od výšky stávky, ktorá voľné otočenia
odštartovala a počtu šerifských odznakov, ktoré voľné otočenia odštartovali.

3 šerifské odznaky, ktoré odštartovali voľné otočenia, Počet zobrazených
šerifských
Násobok
pridelia hráčovi 10 voľných otočení, počas ktorých sa na
odznakov
(hviezd)
vkladu
valcoch môžu zobrazovať šerifské hviezdy (odznaky).
po jednom otočení
Počas trvania voľných hier, po každom otočení, hráč za
1
1x
zobrazené šerifské hviezdy získava násobok vkladu,
2
4x
ktorý odštartoval voľné otočenia, podľa tabuľky:
3
9x
4
5

4 šerifské odznaky, ktoré odštartovali voľné otočenia,
pridelia hráčovi 12 voľných otočení, počas ktorých sa na
valcoch môžu zobrazovať šerifské hviezdy (odznaky).
Počas trvania voľných hier, po každom otočení, hráč za
zobrazené šerifské hviezdy získava násobok vkladu,
ktorý odštartoval voľné otočenia, podľa tabuľky:

5 šerifských odznakov, ktoré odštartovali voľné
otočenia, pridelia hráčovi 15 voľných otočení, počas
ktorých sa na valcoch môžu zobrazovať šerifské hviezdy
(odznaky). Počas trvania voľných hier, po každom
otočení, hráč za zobrazené šerifské hviezdy získava
násobok vkladu, ktorý odštartoval voľné otočenia, podľa
tabuľky:

16x
25x

Počet zobrazených
šerifských odznakov Násobok
(hviezd) po jednom vkladu
otočení
1
2x
2
6x
3
15x
4
28x
5
45x

Počet zobrazených
šerifských odznakov Násobok
(hviezd) po jednom vkladu
otočení
1
3x
2
10x
3
21x
4
40x
5
75x

Multiplier – špeciálny násobiteľ, znásobujúci sumár výherných čiastok za šerifské
odznaky. Výška prideleného násobiteľa je závislá od toho, či sa počas trvania
voľných otočení podarí na každom valci natočiť aspoň jeden šerifský odznak. Ak sa

hráčovi podarí počas voľných otočení natočiť na každom valci aspoň jeden šerifský
odznak, dôjde k povýšeniu násobiteľa z 1x na 2x. Po povýšení sa výherná čiastka
získaná za všetky šerifské odznaky znásobí povýšeným násobiteľom.

Celkovo je možné v bonusovej hre získať až 72000 kreditov.

...........................................10 voľných spinov

................................12 voľných spinov

...................15 voľných spinov

Výhra – Voľné spiny (12 x otočenie valcov za 4 zobrazené hviezdy)

Voľné spiny (Free spins remaining / zostávajúce voľné spiny - 7x otočenie valcov). Pripočítavanie
natočených symbolov odznaku do počítadiel pod valcami (viď modrá šípka). Total Win / Celková výhra
z Voľných spinov.

Extra výhra za 13 nazbieraných
symbolov odznakov šerifa počas hrania
voľných spinov.

Showdown bonus
Po natočení symbolu koltu medzi symbolom tzv. Bad Guy/Zlý chlap

a symbolom šerifa
na líniách číslo 1,2 alebo 3 na valcoch
číslo 1,2 a 3 alebo na valcoch číslo 3,4, a 5 (teda bez prerušenia iným symbolom)
je hráčovi spustený bonusový mód The Showdown. Hra v tomto móde spočíva
v hádaní zobrazenia Hlavy (Heads) či Znaku (Tails) na minci. Pokiaľ hráč správne
uhádne posunie získava sumu na rebríčku výhier (suma je prestrelená) a posunie sa
o jeden krok bližsie k hlavnej výhre. Hráč môže 2x neuhádnuť pričom za zlý tip
dostane sumu z poľa MISS 1 pri prvom zlom tipe, alebo z poľa MISS 2 pri druhom
zlom tipe. Po druhom zlom tipe hra končí a dosiahnuté výhry sú pripísané.
Výška iniciálnej hodnoty kreditov (Level 1) na začiatku bonusovej hry závisí od
hodnoty vkladu, ktorý bonusovú hru spustil, kombinácie symbolov, ktoré bonusovú
hru spustili a náhodného výberu násobiteľa.
Kombinácia symbolov [Zlý Cowboy][Zbraň][Dobrý Cowboy] alebo [Dobrý
Cowboy][Zbraň][Zlý Cowboy] pri vklade 150 kreditov začne bonusovú hru na
začiatočnej hodnote (Level 1) 750 alebo 900 alebo 1050 kreditov.
Kombinácia symbolov [Zlý Cowboy][Zbraň][Dobrý Cowboy][Zbraň][Zlý Cowboy] alebo
[Dobrý Cowboy][Zbraň][Zlý Cowboy][Zbraň][Dobrý Cowboy] pri vklade 150 kreditov
začne bonusovú hru na začiatočnej hodnote (Level 1) 3000 alebo 3600 alebo 4200
kreditov.
V bonusovej hre je možné dosiahnuť maximálnu hodnotu výhry 89400 kreditov.

prípadne
Výhra bonusového módu The Showdown

V prípade natočenia väčšieho počtu
symbolov (viď modrá šípka)
v požadovanom usporiadaní sú výhry
v tomto móde pre hráča vyššie.

Natočenie symobolov
(v požadovanom usporiadaní na

aktívnych herných líniách číslo 1,2 alebo 3 vedľa seba) na valcoch číslo 2,3 a 4
spustí mód Wild Guns.
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 hráčovi umožnené nastaviť si
podmienky behu režim automatickej hry podľa jeho nastavenia
Hráč si pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre:
Počet aktívnych herných línii/ # OF LINES
Výšku vkladu na jedno roztočenie BET AMOUNT
Počet automatických točení valcov / NUMBER OF AUTOMATIC SPINS

Hráč vie do poľa MAX LOSS IN CASH vpísať (po zakliknutí kurzorom) maximálnu
výšku svojej prehry v eurách a rovnakým spôsobom v poli STOP ON WIN IN CASH
aj zastavenie automatickej hry pri stanovenej výhre.
Nastavenie automatickej hry je platné, keď hráč vykoná aj jeho potvrdenie
(zakliknutie OKAY/POTVRDZUJEM). Po zakliknutí CANCEL/ZRUŠIŤ nie je
automatická hra spustená a hráč je vrátený na základnú obrazovku s valcami.
Po spustení si hráč môže automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla „STOP AUTO/
STOP AUTOHRA“
(zostávajúci počet automatických hier je zobrazený
v pravo hore pri tlačidle viď žltá šípka).
Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
- Maximálna stávka na hru:
- Maximálna výhra :

0,02€
150,00€
750 000,00€

Výherné tabuľky:
Všetky výhry sú násobené výškou vkladu na líniu.
Výherná tabuľka je zobrazená pri vklade vo výške 3,00€ (hodnota mince 0,10€,
stávka vo výške 1 mince na jednu líniu, počet aktívnych herných línií = 30).

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. Hráč je z hry odpojený automaticky
po 10 minútach nečinnosti.

