Heart of the Jungle
je 5-valcový, 50-líniový výherný video prístroj. Línie nie sú voliteľné. 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.

SPIN/TOČIŤ
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.

Nastavenie hodnoty stávky
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji vpravo
dole pod označením „TOTAL BET/CELKOVÝ VKLAD“.
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom zvoleného
vkladu na jednu líniu, zobrazený na displeji pod označením "LINE BET/VKLAD NA
LÍNIU“ a počtom herných línií.
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla
so znamienkom„+“
znamienkom„-“

(až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla tlačidla so
(až po stanovené minimum).
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Výhry:
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 stlačení tlačidla
"INFO".
Hodnota výhry je daná súčinom zvolenej hodnoty výšky vkladu na hernú líniu
a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre Scatter výhry) pre danú
výhernú kombináciu. 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.
Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo s názvom "AUTOSPINS/AUTO
OTOČENIA" . Po kliknutí si hráč môže zvoliť počet automatických roztočení s
rovnakým nastavením vkladu. V móde o peniaze si rovnako hráč musí vyplniť
nastavenia limitov zodpovedného hrania
Automatická hra sa spustí po následnom stlačení tlačidla "SPIN“ a opäť sa zastaví po
zvolenom množstve roztočení, dosiahnutí niektorého z limitov alebo v prípade
nedostatku kreditu. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením
tlačidla "STOP AUTO SPINS". Ak získate bonusovú hru, automatická hra sa skončí.

Ovládacie prvky v mobilnej verzii:
- stávka na líniu sa zobrazuje v poli LINE BET, stávku možno meniť po kliknutí na
vysúvacie pole označené symbolom > V tomto poli možno nastaviť aj režim turbo
módu, prípadne režim pre ľavákov/pravákov.
- celková stávka je zobrazená v poli TOTAL BET

- automatická hra sa spustí podržaním tlačidla
,výberom počtu automatických
hier a potvrdením limitov zodpovedného hrania. Automatickú hru je možné
kedykoľvek zastaviť ťuknutím na otáčajúce sa valce.
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- roztočenie valcov sa spustí kliknutím na tlačidlo
valcov

, alebo potiahnutím v oblasti

Ďalšie informácie, nastavenia a výherné tabuľky sú prístupné po stlačená tlačidla
v ľavej hornej časti obrazovky.
Divoký symbol:

Divoký symbol

Divoký symbol nahrádza na výhernej línii chýbajúci symbol, okrem scatter symbolu
Divoké symboly môžu vyhrať aj vytvorením vlastnej výhernej línie, pokiaľ sa natočí bez
prerušenia 3 a viac divokých symbolov na valcoch vedľa seba na hernej línii zľava od
prvého valca. 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 s divokým symbolom.
Jungle Trail bonus:

Scatter
Jungle Trail bonusová hra sa spúšťa po natočení 3 scatter symbolov
na valcoch
číslo 1,3 a 5. Hráčovi bude následne na výber zobrazená stránka s mapami, ktoré
môžu obsahovať až 4 rôzne módy hrania voľných spinov. Táto ponuka závisí od počtu
už odomknutých módov hrania voľných spinov. Nové módy voľných spinov sú
odomknuté po natočení stanoveného počtu Jungle Trail bonusu.
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Natočenie Jungle Trail bonusu

Jungle Trail bonus – stránka máp

Jednotlivé módy bonusových voľných spinov:
The Deep Jungle mód: 8 voľných spinov. Každá výhra s násobkom x5. Voľné
spiny sú zakončené ultra spinom pri ktorom je náhodne vygenerovaný
násobiteľ výhry až do x25. Tento mód je dostupný už pri prvom získaní Jungle
Trail bonusu.
The Crystal Falls mód: 10 voľných spinov. Možnosť natočenia až 4 pásov
divokých symbolov na valcoch pri každom spine, ktoré sa môžu počas spinov
presúvať na iné valce, prípadne z valcov odstraňovať. Tento mód je dostupný
po piatom získaní Jungle Trail bonusu.
The Golden Mountain mód: 15 voľných spinov. Divoké symboly budú
nalepené a posúvajúce sa na valcoch. Točenie valcov je možné v oboch
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smeroch dole alebo hore pri každom spine. Tento mód je dostupný po
desiatom získaní Jungle Trail bonusu.
The Lost City of Zantar mód: 25 voľných spinov. Divoký symbol sa zjaví na
strednom riadku a môže sa pohybovať horizontálne medzi jednotlivými
valcami počas spinov. Taktiež môže zvýšiť úroveň násobiteľa vašich výhier.
Tento mód je dostupný po pätnástom získaní Jungle Trail bonusu

Jungle Trail bonus – stránka máp – dosiahnutie vyššieho módu

Jungle Trail bonus – The Deep Jungle mód - Ultra spin náhodný výber
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Jungle Trail bonus – The Crystal Falls mód – pás divokých symbolov

Jungle Trail bonus – The Crystal Falls mód – presúvajúce sa pásy divokých symbolov
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Jungle Trail bonus – The Crystal Falls mód – pás divokých symbolov

Jungle Trail bonus – The Golden Mountain mód – nalepené divoké symboly

Po odomknutí všetkých módov voľných spinov, získava hráč možnosť
odomknutia módu zvýšenia výhernosti pri výhernom prístroji Heart of The
Jungle. Mód zvýšenej výhernosti zabezpečí hráčovi vyšší počet voľných
spinov v každom móde.
Zvýšená výhernosť sa odomyká pre každý mód v poradí v akom boli pôvodne
odomknuté - a to po 20, 25, 30 a 35 získaní Jungle Trail bonusu.
Hráč má možnosť hraním hry dosahovať jednotlivé medzníky (zobrazené pod
záložkou ACHIEVEMENTS v INFO sekcii
výhry.
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), ktoré nemajú vplyv na výšku

Turbo Mód
- umožňuje rýchlejšie otáčanie a zastavovanie valcov a tým zrýchľuje hru.
Turbo mód sa aktivuje stlačením tlačidla Turbo Mode. Opätovným stlačením
sa Turbo mód deaktivuje a valce sa budú točiť normálnou rýchlosťou
Výherná tabuľka:

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
0,50 €
- Maximálna stávka na hru: 200 €
- Maximálna výhra: 1 000 000 €
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