Germinator
je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov za
sebou v línii. Vyhrať možno celkovo v dvanástich líniách (6 horizontálnych a/alebo 6
vertikálnych)
Symboly vo výhernej línii po pripísaní výhry vypadávajú z herného okna. Na voľné
miesta sú automaticky doplnené ďalšie symboly, ktoré môžu opäť vytvoriť rovnakú,
prípadne aj iné nové výherné línie (aj v týchto prípadoch opäť platí pravidlo o
vypadnutí a doplnení nových symbolov). Hráč tak na jedno stlačenie tlačidla PLAY
môže získať niekoľko po sebe nasledujúcich výhier.

V spodnej časti výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami samotnej
hry.
CREDITS
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"CREDITS“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja).
LINES
Počet herných línií je v tomto prípade 12 a je nemenný
BET PER LINE
Je hodnota stávky na líniu. Hráč si ju môže upravovať po stlačení tlačidla so
znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom
„+“ (až po stanovené maximum). Nakoľko počet línií je fixný, výška stávky na líniu sa
násobí počtom línií 12. Táto hodnota nám určí celkovú výšku stávky TOTAL BET
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PLAY
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
WIN
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom "WIN“. Výška
výhry sa vypočíta ako násobok výšky stávky na líniu x koeficient výherného symbolu
x počet rovnakých za sebou idúcich symbolov v línii (minimálne však tri).
Legenda:
Hracie pole je tvorené týmito symbolmi. 3 a viac rovnakých
symbolov v línii znamená výhru.

MEDI BONUS:
Natočenie 3 (alebo viacerých) takýchto symbolov do hracieho okna
aktivuje hráčovi bonus. Je to však podmienené tým, že symboly “medi
bonus-u” skutočne ostanú hráčovi v hernom poli (nezmiznú v rámci
výhernej línie).
Bonus hráč využije na označenie všetkých dostupných symbolov jedného
druhu (podľa uváženia) v rámci hracieho poľa. Tieto symboly sú následne odstránené z
hracieho poľa a na ich pozíciu sú doplnené iné alebo rovnaké symboly. Takto hráčovi
vzniká ďalšia možnosť na výhru.

Vklady a maximálna výhra
1. Minimálny vklad: 0,60 €
2. Odstupňovanie vkladov: 0.60 €; 1.20 €; 2.40 €; 3.00 €; 6.00 €; 12.00 €;
24.00 €
3. Maximálna výhra: 18 000 €
Štatistické informácie
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1. Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,955
2. Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,94
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