300 Shields
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hra má 1- 25 výherných línií.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

SPIN (TOČ)
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých
piatich valcov.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “TOTAL BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja
od počtu vybratých línií (LINES) a hodnoty stávky na jednu líniu (BET). Počet línií a
hodnotu stávky možno upravovať pomocou tlačítok + a -.
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v poli "WIN", pod
výhernými valcami (v pravej dolnej časti prístroja).
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. Ak vznikne naraz výherná kombinácia pozostávajúca z
výhernej línie a scattrovej výhry, výhry sa sčítavajú. Všetky výhry sa riadia platnou
tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla "INFO". Líniové výhry sa

vyratúvajú násobením koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke (pre daný symbol)
a stávky na líniu (Bet).
Balance / Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji v poli "BALANCE"“
(zostatok).
Scatter
Tento symbol má funkciu Scattera. Ak sa aspoň dva takéto zobrazia po
roztočení kdekoľvek na valcoch, vzniká výherná scattrová kombinácia. Ak
sa zobrazia na valcoch minimálne tri, vtedy kombinácia aktivuje Bonusovú
hru s Voľnými hrami. Scatter nemôže byť nahradený Divokým symbolom
(WILD).
Scattrové výhry sa vyratúvajú násobením koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke
(pre symbol scatter) a celkovej stávky (Total Bet).
Wild symbol / Divoký symbol
Divoký symbol nenahrádza scattrový symbol. Ak sa na výhernej línii ocitne
viacero takýchto symbolov, vytvára vlastnú výhernú kombináciu.

Režim násobenia výhier
Po každej výhre je možné prejsť cez tlačítko GAMBLE / ZNÁSOBENIE do režimu
znásobenia výhier. V novej obrazovke sa hráč môže pokúsiť znásobiť svoju výhru pri
výbere farby (červená / čierna) alebo symbolov. Farby znásobujú 2x, symboly 4x. Výhru
je možné zobrať a pokračovať v hre (cez tlačítko TAKE WIN / VZIAŤ VÝHRU). Režim
má limit piatich znásobení, a tiež limit pre čiastku, ktorú je možné znásobiť.

Free Spins Bonus Game / Bonus Bonusová hra s voľnými otočeniami.
Tri symboly scattra na valcoch aktivujú Bonusovú hru. V hre získavate 5 voľných
otočení. Počas trvania bonusovej hry, všetky výhry na kombináciách, ktoré vznikli
vytvorením s pomocou divokého symbolu, sú zdvojnásobené.
Všetky stávky a počty aktívnych herných línií sú odvodené z hry, ktorá predchádzala
Bonusovej hre.
Počas trvania Bonusovej hry je možné zbierať symboly štítu, ktoré v dostatočnom
množstve zabezpečia ďalšie voľné otočenia valcov, a tiež divoký bonusový násobiteľ.
Dva a viac získaných symbolov štítu udelí 5 prídavných otočení valcov a postup do
ďalšieho kola v ktorom budú všetky výherné kombinácie obsahujúce divoký symbol
násobené 5x.
Šesť a viac získaných symbolov štítu udelí 5 prídavných otočení valcov a postup do
ďalšieho kola v ktorom budú všetky výherné kombinácie obsahujúce divoký symbol
násobené 25x.
Dvanásť a viac získaných symbolov štítu udelí 5 prídavných otočení valcov a postup
do ďalšieho kola v ktorom budú všetky výherné kombinácie obsahujúce divoký
symbol násobené 300x.
Výherné tabuľky:

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01€
- Maximálna stávka na hru: 5,00 €
- Maximálna možná výhra: 88 920€

