Gold factory
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1-50tich herných líniách.

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. Po roztočení sa tlačidlo zmení na STOP, čo hráčovi umožňuje skoršie
(pred automatickým) zastavenie valcov na jeho pokyn.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET/STÁVKA” na jedno roztočenie valcami sa
odvíja od počtu vsadených mincí (COINS/MINCE) na stávku a od hodnoty jednej
mince v €. Hráč si hodnotu mince môže upravovať po stlačení tlačidla so
znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“
(až po stanovené maximum). Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie
hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. Hodnota stávky je uvádzaná
v závislosti od nastavenia v kreditoch alebo minciach.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom “Win/Výhra” 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. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa
zobrazí po kliknutí na odkaz VIEW PAYS/VÝHERNÝ KĽÚČ. Výherná tabuľka uvádza
hodnotu výhry danej výhernej kombinácie v kreditoch, alebo minciach v závislosti od
aktuálneho nastavenia.
Coins(Mince)/Credits(Kredit)
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"Coins/Mince, alebo "Credits/Kredit" - podľa aktuálneho nastavenia v ľavej dolnej
časti výherného prístroja.
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné nastaviť
hodnotu mince.
Scatter symbol
Tento symbol má funkciu Scattera. Pre Scaterové výherné kombinácie
neplatí podmienka zoradenia od prvého valca v ľavo bez prerušenia.
Scatter vytvára výhernú kombináciu zobrazením najmenej dvoch takýchto
symbolov, kdekoľvek na valcoch. Scatter výhra sa pripočítava do výhier
z výherných línií Ak dôjde k zobrazeniu minimálne troch symbolov Scattra, aktivuje sa
bonusová hra BOILER ROOM.
Divoký symbol
Divoký symbol WILD má funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce symboly vo
výhernej línii, okrem symbolu Scatter.

Bonusová hra – BOILER ROOM (KOTOLŇA)
Po natočení 3,4 alebo 5 symbolov Bonus (scatter), kdekoľvek na valcoch získava hráč
bonusovú hru, kde si z ponuky 12 kotlov (so skrytými výhrami) zvolí 4. Hráč môže
získať aj druhú úroveň bonusu pokiaľ v rámci svojho výberu 4 kotlov nájde symbol Free
Spins alebo symbol Reactor Bonus.

-

symbol
aktivuje 10 až 35 voľných spinov (roztočenie dvoch monitorov
zobrazí počet získaných spinov), pri ktorých sú jeho výhry zdvojnásobené.
Počas voľných spinov nie je možné opätovne získať ďalšie voľné spiny ani
ďalšiu bonusovú hru. Výška stávky a počet línií je rovnaký ako pri hre, ktorá
odštartovala bonusovú hru.

Voľné spiny/voľné hry

-

symbol

aktivuje Reaktor bonus, kde si hráč vyberá z 12 reaktorových

pripojení pokiaľ nenájde symbol poruchy
(vo výbere sú ukryté 2,
pri
výbere symbolu hráč nezískava výhru). Poruchový symbol síce ukončí hru
v Reaktor bonuse, ale hráč je presmerovaný do Bonusovej hry Boiler Room
(kotolňa), kde pokračuje vo svojom nedokončenom výbere. Za každý neodkrytý
symbol z ponuky Reaktor bonusu je hráčovi pripísaná suma vo výške jeho
stávky.

Reaktor bonus

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01 €
- Maximálna stávka na hru: 100 €
- Maximálna výhra zo základnej hry: 25 974 €
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 51 948 €
Výherné tabuľky:
- v kreditoch, celková stávka 100 €, 50 línií, 20 mincí, hodnota mince 0,10 €

