Dr. Jekyll & Mr. Hyde ,
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1 až 30tich herných 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 nachádzajú ovládacie prvky samotnej
hry.

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie je súčinom vkladu na
jednu líniu a počtom herných línií.

Nastavenie hodnoty mince
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať kliknutím na znamienko „-“ (až po
stanovené minimum) a na znamienko „+“ (až po stanovené maximum), v poli s
názvom (Choose Coin/Zvoľ mincu). Aktuálna hodnota mince je zobrazená v strede
poľa a je platná až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.

Nastavenie počtu herných línií
Kliknutím na znamienka „+“ a „-“ si v poli s označením (Select
lines/Výherné Línie - dole pod valcami) hráč volí počet
aktívnych herných línií (od 1 do 30). Požadovaný počet herných
línií si hráč zvolí zakliknutím kurzora na znamienko „+“ smerom
hore a po zakliknutí znamienka „-“ až po stanovené minimum.

Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet mincí na
jednu líniu) Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč
môže znižovať po stlačení znamienka “-“, ktoré sa nachádza
vľavo od hodnoty stávky na líniu (až po stanovené minimum) a
zvýšiť po stlačení znamienka “+”, ktoré sa nachádza napravo od
hodnoty stávky na líniu (až po stanovené maximum) (Bet Per Line/Vklad na líniu).
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.

Výhry
Výhry za jednotlivé línie sú zobrazované v minciach v poli s názvom (WIN/VÝHRA).
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Pri viacerých možnostiach výherných
kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v
niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta.

Výhra – zobrazenie troch výherných symbolov Knihy na výhernej línii č. 11. Celková výhra 25 mincí.

Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
nachádzajúceho sa v pravom hornom rohu.

Symbol Wild Hyde – Divoký symbol
Divoký symbol ma funkciu žolíka, nahrádza chýbajúce symboly na výherných
líniách.

Divoký symbol nenahrádza symbol Dr. Jekylla

a symbol Loga

.

Divoké symboly môžu vytvoriť aj vlastnú výhernú líniu.

, symbol Mr. Hyde

Symbol Loga
Symbol sa zobrazuje na prvom, treťom alebo piatom valci zľava. Sám o sebe
nevytvára výherné kombinácie, ale plní funkciu Divokého symbolu pre symbol Dr.

Jekylla

a symbol Mr. Hyde

. Rovnako je súčasťou spustenia

ďalších bonusových akcií.

Bonusové akcie

V prípade, že sa symbol Mr. Hyda v hre zobrazí na
treťom valci zľava, vodorovne obklopený symbolom
modrého elixíru na druhom alebo na štvrtom valci (zľava),
spúšťa sa špeciálny bonus. Tento bonus spočíva
v náhodnom násobení aktuálnej stávky v rozmedzí
násobku x5 – x20.

Na displeji je zobrazená bonusová výhra, výška stávky - 150 mincí bola vynásobená násobkom 8,
tzn. celková výhra 1200 mincí.

V prípade, že sa symbol Dr. Jekylla zobrazí na treťom
valci zľava a zároveň symbol červeného elixíru je na
priľahlom valci vedľa neho, tzn. buď na druhom alebo
štvrtom valci (zľava), spúšťa sa špeciálna bonusová
akcia. Všetky symboly na obrazovke sa začnú triasť,
vymieňať si pozície. Na konci tejto aktivity, sa symboly ustália na svojich pozíciách
a môžu vzniknúť nové výherné kombinácie, ktorých súčasťou je aj Divoký symbol

Mr. Hyda

.

Na obrázkoch je zobrazená postupnosť bonusovej akcie. Symbol Dr. Jekylla na
treťom valci zľava a symbol s červeným elixírom na druhom valci zľava, (v tomto
prípade náhodou aj na štvrtom valci), spúšťa bonusovú akciu.

Grafika na obrázku predstavuje výmenu pozícií symbolov.

Príklad jednej z výhier po ukončení akcie vyššie.
Divokým symbolom Mr. Hyda - výhra 150 mincí.

Tri symboly Krbu doplnené

Voľné spiny
Počas štandardného režimu hry sa plní tubus pod valcami červeným elixírom . Vždy
keď sa v hre zobrazí symbol ruky s nádobou červeného elixíru
, doplní sa
jeden dielik tekutiny. Tubus je plný, keď sa naplní desať krát a spúšťa sa režim
voľných spinov. Stav naplnenia tubusu sa eviduje pre každú úroveň stávky zvlášť
a pri zmene stávky sa zmení.
Počas voľných spinov sa plní tubus s modrým elixírom
. Tubus je plný, keď sa
naplní päť krát, v tom momente sa hra vracia do štandardného režimu.
Výhry dosiahnuté počas voľných spinov sa riadia štandardným režimom, ako pri
bežnej hre s tým rozdielom, že pri akcii voľných spinov padajú častejšie výherné
kombinácie a bonusové herné prvky.
Animácia hry je počas celej hry veľmi rôznorodá a chce hráča vtiahnuť do zdanlivého
deja. Začiatok voľných spinov začína krátkym príbehom, ako Dr. Jekyll vypije
červený elixír a mení sa na Mr. Hyda. Po skončení voľných spinov, keď sa tubus
naplní modrým elixírom, Mr. Hyde vypije modrý elixír a mení sa späť na Dr.Jekylla
a hra pokračuje v štandardnom móde.

Frenzy Bonus/Šialený bonus
Doslova „Šialený“ bonus sa v hre aktivuje po zobrazení symbolov na nasledovných
pozíciách: symbol Mr. Hyde na druhom valci zľava, symbol Loga na treťom valci
zľava a symbol Mr. Hyde na štvrtom valci zľava.

Po zobrazení vyššie uvedenej trojice symbolov, začína bonusová hra, v ktorej Mr.
Hyde blúdi ulicami Londýna, kradne, stretáva políciu. Hráč interaktívne vstupuje do
hry tým, že vyberá smer cesty Mr. Hyda kliknutím na šípku vľavo alebo vpravo.
Počas tejto bonusovej hry hráč môže znásobiť svoju výhru až do 66-násobku svojej
aktuálnej stávky. Počas plíženia okolo spiaceho policajta klesne hodnota bonusovej

výhry o 50%. Hra končí keď Mr. Hyde narazí na nespiaceho policajta.

Ukážky hry

POTIONS BONUS/Miešanie elixíru
Keď sa v hre zobrazí trojica symbolov na nasledovných pozíciách: Dr.Jekyll na
druhom valci zľava, Logo na treťom valci zľava a Dr. Jekyll na štvrtom valci zľava,
aktivuje sa bonus miešania elixíru. Hráč má v čo najkratšom čase vybrať šesť
správnych ingrediencií z dvanástich na namiešanie séra. Čím rýchlejšie vyberie
správne ingrediencie, tým vyššiu výhru môže získať. Výhra sa môže vyšplhať až do
160-násobku jeho aktuálnej stávky.

Balance/Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v spodnej časti obrazovky pod
valcami výherného prístroja na displeji v poli "BALANCE/ZOSTATOK".

Prepočet hodnoty prostriedkov hráča (ktoré má k dispozícii) na mince, podľa
nastavenej hodnoty mince, je zobrazovaný v poli s názvom CREDITS/KREDITY.

Automatická hra

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
s názvom
"AUTOPLAY/AUTOHRA". Po jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry
podľa aktuálneho nastavenia. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť

stlačením tlačidla „STOP AUTO/ STOP AUTOHRA“

.

V spodnej časti obrazovky pod valcami vpravo sa zobrazuje
hlásenie, ktoré odpočítava zostávajúce spiny nastavené v automatickej hre, ako aj
malé číslo vedľa tlačidla „STOP AUTO“.

Nastavenia režimu automatickej hry hráč vykoná po zakliknutí tlačidla
Hráč si pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre:

Hodnotu mince/ CHOOSE COIN
Vklad na líniu/ BET PER LINE

Počet automatických točení valcov / NUMBER OF AUTOMATIC SPINS

Nastavenie automatickej hry je platné, keď hráč vykoná aj jeho potvrdenie
(zakliknutie Confirm/Potvrdiť).
Po zakliknutí Cancel/Zrušiť nie je automatická hra spustená a hráč je vrátený na
základnú obrazovku s valcami.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
- Maximálna stávka na hru:
- Maximálna výhra :

0,01 €
150,00 €
480 000,00 €

Výherné tabuľky:
(výhry v minciach, pri stávke 5 mincí na líniu)

Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte
hru. Uložené výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej
aktualizácie systému alebo údržby servera zrušené.
V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.

