MAdDeR SCIENTIST
Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, s možnosťou hrania na 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 a 30tich 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.
Zostatok
Aktuálna výška zostatku hráča v eurách je zobrazovaná v ľavej dolnej časti
obrazovky výherného prístroja, v poli „BALANCE“ / "Zostatok v eurách“. Vedľa
poľa BALANCE sa nachádza pole „CREDITS“, ktoré zobrazuje hodnotu zostatku
v eurocentoch, podľa aktuálne nastavenej hodnoty mince (0,02, 0,05, 0,10, 0,25,
0,50 a 1,00).

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote
stávky.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota stávky v minciach sa zobrazuje na spodnej lište, v poli „BET“ a je
vyjadrením súčinu počtu zvolených línií (nastavených v poli „SELECT LINES“)

a hodnoty stávky na líniu („BET PER LINE“). Celková hodnota stávky v eurách je
súčinom hodnoty poľa „BET“ a hodnoty poľa „CHOOSE
COIN“.
Hodnotu mince je možné upraviť pomocou zakliknutia kurzora
na pole „CHOOSE COIN“. K dispozícii sú hodnoty 0,02, 0,05,
0,10, 0,25, 0,50 a 1,00.
Kliknutím na znamienka „+“ a „-“ si v poli s označením
„SELECT LINES hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do
30). Požadovaný počet herných línií si hráč zvolí zakliknutím
kurzora na znamienko „+“ smerom hore (označené modrou
šípkou) až pos tanovené maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou
šípkou) až po stanovené minimum.
Hodnotu stávky na líniu je možné upraviť v poli „BET PER LINE“,
tlačítkami „-“ a „+“, hodnotami v rozsahu 1 až 5 (zakliknutím
kurzora na znamienko „+“ smerom hore /označené modrou
šípkou/ až po stanovené maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole /označené zelenou
šípkou/ až po stanovené minimum).
Aktuálna hodnota stávky je po nastavení parametrov následne platná aj pre ďalšie
otočenia, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Stlačením tlačidla Max Bet / Maximálna stávka hráč
nastaví hodnotu stávky v poli „BET“ na najvyššiu
úroveň, a zároveň dôjde k roztočeniu valcov. Tlačidlo
neupravuje hodnotu mince.

- opakované roztočenie valc -a/ov
po každom spine (roztočení valcov) má možnosť
hráč opakovane roztočiť vybraný valec. Opakované roztočenie zvoleného valca sa
vykoná za poplatok, ktorý sa hráčovi zobrazí po nabehnutí kurzora na text respin
v dolnej časti tohto valca.Hráč akceptuje tento poplatok, a valce opakovane roztočí
po kliknutí na respin v dolnej časti.

Výhra 15 mincí – zobrazenie výhry 5 mincí za výhernú líniu. Respin tlačidlá (viď modrá šípka).

Zobrazenie poplatku 13 mincí za Respin stredného valca (viď modrá šípka). Opakované
roztočenie daného valca hráč vykoná zakliknutím na respin v dolnej časti (viď červená šípka).

WIN / Výhra
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod valcami (v dolnej časti prístroja).
Výška výhry je zobrazená v minciach. Výherné kombinácie sú platné zľava doprava,
pričom musia začínať na prvom valci zľava a výherné symboly na hernej línii musia
nasledovať v neprerušovanom slede. Pri viacerých možnostiach výherných
kombinácií na tej istej línii platí iba výhra z kombinácie prideľujúcej najvyššiu výhru. V
prípade viacerých výherných kombinácií na rôznych výherných líniách sa hodnota
výhier sčítava.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
„VIEW PAYS“

, umiestneným v pravom hornom rohu.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry 20 mincí (viď modrá šípka).

Výhra – zobrazenie výhry 5 mincí (viď modrá šípka) za výhernú líniu č.16.

Otestuj
sérum
mód
Natočenie troch a viacerých symbolov mrkvy, kdekoľvek na
valcoch, spustí automaticky hráčovi mód Otestuj sérum. Z hráčom
vybraných ingrediencií je namixovaný odvar, ktorý hráčovi prinesie
výhry podľa jeho účinkov. Maximálna výhra je 35 násobok stávky
(5250 €).

Výhra – bonusového módu Otestuj sérum

Otestuj sérum – výber základnej chemickej látky

Otestuj sérum – výber stabilizačnej chemickej látky

Otestuj sérum – hotový roztok

Otestuj sérum – výhra 1 190 mincí.

Bonusový mód – zaklikni ma
Natočenie troch a viacerých symbolov
kadičky, na
valcoch číslo 1.3 a 5, spustí automaticky hráčovi mód
Zaklikni ma. Hráč si v tomto bonusovom móde vyberá,
zakliknutím kurzora na konkrétny symbol, výhry ukryté pod
natočenými symbolmi kadičiek. Kadičky ukrývajú priame
výhry (výhry až do 21 násobku vkladu, 3150 €), alebo výhry v podobe voľných spinov
(maximálne 12 voľných otočení). Hráč vo výbere pokračuje až do zobrazenia výhry s
textom Collect, kedy sa spustia nazbierané voľné spiny a pripíšu priame výhry.

(celková možná výhra môže činiť až 21 násobok vkladu, 3150 €). Počas voľných
otočení nie je možné získať ďalšie bonusy. Maximálna výhra pri 1 voľnom otočení je
28 450 kreditov.

Výhra bonusového módu – Zaklikni ma – zároveň výber na zakliknutie hráčom

Zaklikni ma - výhra 25 mincí – zároveň ukončenie bonusového módu (text Collect nad výhrou – viď
modrá šípka)

Zaklikni ma - výhra 4 voľných spinov

Voľné spiny - zostatok voľných spinov v počte 4 (viď modrá šípka).

Bonusový
prepínače
Natočenie

mód
troch

–

Divoké
symbolov

prepínača
, kdekoľvek na
valcoch, spustí automaticky
hráčovi tento bonusový mód, pri ktorom sa jeden z valcov (výber je náhodný) zmení
celý na divoký (má funkciu žolíka – na výherných líniách nahrádza chýbajúce
symboly) na 5 spinov. Počas spinov s divokým valcom každý symbol prepínača na
valcoch pridá +1 spin navyše.

Výhra módu Wild switches - zmena stredného valca na divoký + 5 spinov (viď červená šípka).

Výhra v móde Wild switches 60 mincí (zobrazenie výhry 20 mincí za výhernú líniu, viď modrá šípka) - 4
zostávajúce spiny (viď červená šípka).

Výhra v móde Wild switches – výhra dodatočného spinu za natočenie symbolu prepínača (viď červená
šípka).

Automatická hra
Na hernom paneli sa vpravo dole nachádza tlačidlo „AUTO
PLAY“, ktoré spúšťa hru v automatickom móde. Po kliknutí na
tlačidlo dôjde k zobrazeniu obrazovky nastavení automatickej hry, „AUTOPLAY
SETTINGS“.
V poli „Coin Value“
je možné nastaviť
výšku
hodnoty
mince
(predvolenými
hodnotami
v
intervale 0,02 –
1,00), v poli „# Of
Lines“ hráč vyberá
počet
línií
pre
automatickú
hru,
V poli „Bet Per
Line“ zase hodnotu stávky na líniu (1-5). V poli „Number of Automatic Spins“ si
hráč volí počet automatických otočení valcov.
Po stlačení tlačidla „CONFIRM“
s predvolenými hodnotami.

dôjde

k

okamžitému

roztočeniu

valcov

Počas hrania automatickej hry je možné skrátiť čas točenia valcov tlačítkom
„STOP AUTO“ a urýchliť zobrazenie vyhodnotenia.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,02 €
- Maximálna stávka na hru: 150,00 €
- Maximálna možná výhra je: 32 825,00 €

Výherné tabuľky:
Výherná tabuľka je zobrazená pri vklade vo výške 3,00 € (hodnota mince 0,10 €,
stávka vo výške 1 mince na jednu líniu, počet aktívnych herných línií = 30).

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.
Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti.

