SECRET ISLAND
Návod ke hře
Obecný popis hry
•
•
•
•
•
•
•

Pětiválcový videoslot s 15 liniemi
„Žolíkový symbol“ MAJOR SCOTT – umožňuje znásobení výhry 2x, 4x nebo 8x
3x „scatter“ symbol LETADLO přináší bonusové hry na třech úrovních s možností
získání až 100-násobku celkové sázky
On screen bonus Respin (další otáčení válce zdarma)
Možnost losování na zdvojení výhry (Double-Up) ve verzi VELKÁ / MALÁ
Nová možnost! Hráč může odmítnout zdvojení v případě, že se mu karta
Dealera(Bankéře) nehodí
Vlastnost Skill Reel Stop – možnost volby okamžiku zastavení válců
Možnost Autoplay

Sázení
• Hráč může vybírat počet aktivních hracích linií (min. 1, max. 15) opakovaným
mačkáním tlačítka LINES MAX. Aktualní počet aktivních linií se objevuje na
obrazovce v okně Linie (LINES).
• Potom hráč vybírá sázku v rámci jedné linie pomocí tlačítka BET. Aktuální
jednorázová sázka je zobrazena na obrazovce v okně Sázka (BET), celková sázka je
vidět na obrazovce v okně Celková sázka (TOTAL BET).
Vstup do HELP menu (Nápověda): Před spuštěním nové hry) si hráč může prohlédnout
pravidla hry a Výherní plán (Pay Table) pro danou sázku stisknutím tlačítka HOLD1.
Tlačítko HOLD5 se používá pro přechod do následující stránky Help Menu, HOLD4 se
používá pro návrat do hry. První dvě stránky Help Menu (Nápověda) obsahují výherní plán
přímých výherních kombinací, následující tři stránky obsahují popisy zvláštních symbolů a
bonusů – symbol „žolík“, scatter bonusové hry a hry Double Up, v následujícím pořádku:

„Žolíkový“ symbol

– Major Scott. Každý válec obsahuje dva tyto symboly.

Tento symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolů typu Wild a Scatter. Při
pěti Wild symbolech na výherní linii je vyplácena výhra Mystery win.

- Tento symbol se nachází na druhém válci. Nahrazuje všechny ostatní
symboly kromě symbolů Wild a Scatter a 2x znásobuje výhry, mimo bonusů a výher
Scatter.

Tento symbol se nachází na čtvrtém válci. Nahrazuje všechny ostatní symboly
kromě symbolů Wild a Scatter a 4x znásobuje výhry, mimo bonusů a výher Scatter.

Scatter symbol
– Bonus RESPIN – dva symboly Scatter (s letadlem) na
libovolném místě na 3., 4. a pátém válci spoštějí Bonus RESPIN. Hráč získává možnost
jednoho volného otáčení ostatních válců k získání třetího symbolu Scatter který poskytuje
vstup do bonusové hry Ostrov. Všechny zisky z toho bonusu se vyplácejí podle Výherního
plánu.
Bonusová hra Ostrov (ISLAND BONUS) – tři letadla na libovolných místech na 3., 4. a
5. válci spouštějí bonusovou hru. Na obrazovce se ukáže 16 ostrovů, ze kterých hráč vybírá
jeden za druhým pomocí tlačítka Start. Každý ostrov může obsahovat bronzovou minci,
křížek, nebo mapu, která převádí hráče do následuijící úrovně hry. V rámci druhé úrovně se
objevuje velký ostrov, který je rozdělen do 16 částí. Stejným způsobem je hráč volí jednu
za druhou a získává stříbrnou minci, křížek, nebo mapu následující úrovně. Třetí úroveň je
ostrov, na kterém je ukryta Zlatá modla. Ten je rozdělen do 16 částí a v každé z nich si hráč
nalézá zlatou minci, křížek, nebo Zlatou modlu. Bonusová hra končí při třetím nalezení
označení „křížek“ nebo u otevřené Zlaté modly (Bonus výhra se rovná 100-násobku
celkové sázky).
Hra Double-Up
Po každé hře, která nenabízí zisk větší než 10x (25x, 50x, 100x) znásobení celkové sázky,
hráč může stisknutím tlačítka HOLD5 připsat výhru do Creditu, nebo může zvolit hru
rizika na zdvojení zisku (Double Up) pomocí tlačítka HOLD1. V případě, že vybere
zdvojování, objeví se na obrazovce pět karet, z nich první (karta Dealera) je odkrytá,
ostatní čtyři jsou skryté (lícem dolů). Hráč volí tlačítky HOLD2 – HOLD5 jednu z těchto
čtyřech karet. Po hráčově volbě se skryté karty otočí lícem nahoru. V případě, že hráč
zvolil vyšší kartu než kartu Dealera, jeho zisk se zdvojuje, v opačném případě ztrací
původní výhru a hra Double Up končí.
Hodnota karet: nízká – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A – vysoká.

Pokud dojde v hodnotě porovnávaných karet ke shodě, automaticky následuje nové rozdání
karet. Hráč může pokračovat ve hře Double Up až do limitu 50x (100x, 200x) hodnoty
celkové sázky.
Poskytnutí kreditu:
Před začátkem hry si hráč následujícím způsobem musí hráč vytvořit kredit z něhož se
budou uskutečňovat jeho sázky:
• Vložením mincí do akceptoru na mince (coin validator), který se nachází nad klávesnicí
přístroje. Akceptor na mince přijímá 0,50 Euro.
• Bankovkami, které hráč vkládá do otvoru akceptoru na bankovky (bill acceptor), který
se nachází v přední části dveří přístroje. Akceptor na bankovky přijímá bankovky v
hodnotě 5, 10, 20, 50 Euro.
Poznámka! Hráč může zvýšovat kredit dodáváním mincí a bankovek po ukončení každé
hry.
Vyplácení zisku:
• Pokud je stroj opatřen akceptorem na mince a zařízením na jejich vyplácení,
(hopperem), stroj vyplácí výhry hráče automaticky po stisknutí tlačítka PAY OUT.
Pokud suma vyplácení přesahuje maximální povolenou sumu vyplácení hopperem,
objevví se na obrazovce zpráva „Hand Pay. Call Attendant“ (Vyplácení ručně.
Zavolejte obsluhu) a hráč musí pro doplacení vyplácené částky v hotovosti přivolat
obsluhu. Po ukončení platby zaměstnanec vynuluje (resetuje) ukazatel Credit. Pokud v
případě automatického placení hoperem je zbytek v hodnotě nizší než hodnota mince
0.50 Euro, hráč může zavolat zaměstnance herny, aby mu tuto částku vyplatil.

