Fairest of Them All
je 5-valcový, 20-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, až na 20-tich výherných
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 nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

PLAY/HRAŤ
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. V hre je aj
možnosť nastavenia automatických spinov.

Nastavenie hodnoty stávky
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji v strede
dole.
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Hodnotu výšky vkladu na všetky výherné línie si hráč môže upravovať po stlačení
tlačidla „+“
„-“

(až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla

(až po stanovené minimum).

Výhry:
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava (okrem Scatter výhier). 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 stlačení tlačidla
"TABUĽKA VÝHIER / PAYTABLE"
.
Hodnota výhry je daná súčinom hodnoty výšky vkladu na hernú líniu a koeficientom
uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre Scatter výhry - Bonusovú hru). Scatter
výhry sa pripočítavajú k výhram vo výherných líniách.
Kredit
Aktuálna výška dostupných prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej hornej časti
výherného prístroja pod označením „Zostatok“. Pri mobilnej verzii hry je aktuálny
kredit zobrazený v ľavej dolnej časti obrazovky.
Ovládacie prvky v mobilnej verzii:
- stávka na líniu sa zobrazuje v poli LINE BET
- celková stávka je zobrazená v poli TOTAL BET
- automatická hra sa spustí prostredníctvom tlačidla AUTO
- roztočenie valcov sa spustí tlačidlom Spin

Ďalšie informácie, nastavenia a výherné tabuľky sú prístupné po stlačená tlačidla
v ľavej hornej časti obrazovky.
Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA" . Po
kliknutí si hráč môže zvoliť počet automatických roztočení s rovnakým nastavením
vkladu. Následne spustí automatickú hru tlačidlom PLAY resp. SPIN. Automatická hra
sa zastaví po zvolenom množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku kreditu. Ak si
však želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla "STOP ".
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Modifikátory valcov:
Pri akomkoľvek natočení valcov sa môže aktivovať jeden z modifikátorov základnej hry
a to buď v podobe postavičiek alebo čarovného prášku.

Králik
Skáče cez valce a mení všetky symboly na jednom alebo viacerých valcoch na divoké.

Sova
Zletí dole na valce a zmení niekoľko symbolov (1 -5) na valcoch na divoké.

Vták
Lieta cez valce a určí hodnotu násobiteľa (až do x30), ktorou sa budú násobiť všetky
výhry v danom spine.

Motýľ
Poletuje nad valcami a môže pridať na valce 1-5 symbolov voľného spinu
bonusu

alebo

a spustí jednu z týchto funkcií.

Strieborný prach
Opätovne otočí 2-3 valce a premení nevýherný spin na výherný.

Zlatý prach
Premení všetky symboly jedného druhu, ktoré vytvorili výhernú kombináciu, na symbol
s vyššou hodnotou, čím sa zvýši výhra.
Ružový prach
Privolá Princa a tým hráčovi prinesie progresívny jackpot!
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Symbol Voľných spinov

Free Spins/Voľné spiny:
Natočenie 3 symbolov
na valcoch č. 2,4 a 5 spustí hráčovi 5 voľných spinov.
Ak sa pri hre voľných spinov zobrazí na strednom valci objaví symbol zrkadla, odkryje
sa jedna z troch postáv:

Symbol princeznej

PRINCEZNÁ: Uzamkne sa počet zostávajúcich voľných spinov, takže sa nebudú
voľné spiny odpočítavať (hráč môže takto získať až 100 voľných spinov). Ak je už počet
zostávajúcich voľných spinov uzamknutý, symbol PRINCEZNÁ zvýši násobiteľ o 1
(všetky nové výhry sa násobia x2, x3, atď.).

Symbol zlej kráľovny

ZLÁ KRÁĽOVNÁ: Počet zostávajúcich voľných spinov sa odomkne, takže sa znova
začne odpočítavať. Zároveň sa násobiteľ výhier vráti na hodnotu x1, prípadný
nasledujúci symbol zlej kráľovny nemá pri tejto úrovni už žiaden efekt.

Symbol princa

PRINC: Hráč získa progresívny jackpot! Po jeho získaní budú pokračovať voľné spiny.
Voľné spiny sa hrajú s rovnakým vkladom ako hra, v ktorej ste voľné spiny získali.
Počas hrania voľných spinov nie je možné získať bonusovú hru “Baňa” a aktivovať
jeden z modifikátorov hry.

Divoký symbol

Divoký symbol
Tento symbol nahrádza na výhernej línii chýbajúci symbol (okrem symbolu bonusových
hier scatter symbolov). Divoké symboly môžu vyhrať aj vytvorením vlastnej výhernej
línie, pokiaľ sa natočí 3 a viac divokých symbolov vedľa seba (bez prerušenia) od
prvého valca zľava. V situácii keď vytvorí divoký symbol viac než jednu výhru na
jednej výhernej línií, započíta sa len tá. výhra, ktorá vypláca najvyššiu sumu. Ak sú
výhry rovnakej hodnoty, započíta sa ako výhra divokého symbolu.
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Bonus symbol

Bonusová hra - Baňa
Natočenie 3 symbolov

na valcoch č. 1,3 a 5 aktivuje hráčovi bonusovú hru „Baňa“.

Natočenie bonusovej hry - Baňa

Po aktivácií bonusovej hry si hráč zvolí jedného zo siedmych trpaslíkov. Tým sa určí jeho
základná výhra, ktorá sa pripočíta ku každej peňažnej výhre, ktorú hráč získa
v bonusovej hre.

Výber baníka pri bonusovej hre - Baňa

Stránka 5 z 8

V ďalšom kroku si hráč zo skalnatej steny vyberie jeden z drahokamov, ktorý vydoluje
vybratý baník. Po vydolovaní diamantu sa hráčovi zobrazí jeho peňažná výhra. Výber
pokračuje ďalej, pokiaľ baník nevydoluje diamant bez výhry s označením
COLLECT/PRIPÍSAŤ. Bonusová hra sa v danom okamihu ukončí a hráč si pripíše
získanú výhru.

Vydolovanie vybraného drahokamu pri bonusovej hre – Baňa

Počas hrania bonusovej hry sa môže náhodne objaviť banský vozík ktorý hráčovi môže
priniesť zvýšenie všetkých výhier prostredníctvom násobiteľa, baníka navyše (ďalšia
základná výhra - súčasne môže mať hráč najviac 3 aktívnych baníkov), alebo Super
čakan (Udelí vyššiu peňažnú výhru). Pokiaľ sa pri dolovaní objaví princ získavate
jackpot.
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Výherná tabuľka

Výška prvotného jackpotu je garantovaná na úrovni 10 000,00 €. Jackpot má
samostatné postavenie, nie je naviazaný na jackpoty a vklady z iných hier, kumuluje
sa iba z vkladov hráčov v tejto konkrétnej hre. Z každej stávky hráča je 2,38%
smerovaných do kumulácie aktuálneho jackpotu a rovnako 2,38% do naplnenia
prvotnej garantovanej úrovne jackpotu 10 000,00 €. Po dosiahnutí garantovanej
úrovne, je už z každej ďalšej stávky odvádzaných 4,76% do aktuálneho jackpotu. Pri
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výhre jackpotu sa výška nového automaticky nastaví na garantovanú úroveň.
Výhra jackpotu bude všetkým ostatným hráčom oznámená do 30 sekúnd blikajúcim
zostatkom v jackpote.
Stávky uzavreté v čase výhry jackpotu, keď je k dispozícii znížený zostatok, budú
anulované. Kvôli oneskoreniam v dátovej komunikácií sa však môže stať, že dvaja
hráči zdanlivo získajú jackpot v rovnakom čase. V takom prípade bude prvému
hráčovi vyplatená plná výška jackpotu a druhému hráčovi hodnota garantovaného
jackpotu.
.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,20 €,
- Maximálna stávka na hru: 100 €,
- Maximálna výhra pri základnej hre: 40 600 €
- Maximálna možná výhra je progresívny jackpot
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