Trollpot 5000™
Základní informace
Trollpot 5000™ je video automat se 3 válci, 3 řádky, symboly Multiplier Wild, funkcí Nudge
a 3 výhrami Jackpot. Hra probíhá na 1 sázkové řadě (pevně dané) s různými hodnotami sázky
a mince. Sázka se zobrazuje v mincích nebo českých korunách dle nastavení. Hra je nastavena
na následující hodnoty:
Výherní podíl: 91,06 až 96,19 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 68 580 až 160 920 Kč
Výhra z výherní linie v mincích se rovná hodnotě uvedené v tabulce výplat znásobené
příslušnými násobiteli.
Výhra na výherní linii v penězích se rovná výhře v mincích znásobené hodnotou mincí.
Vyplácí se pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Kombinace na linii je výherní, pokud zasahuje
od válce zcela vlevo na válec zcela vpravo.
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, s
popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:
Tlačítko
Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Jedna mince odpovídá hodnotě
2Kč.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je stanovena
vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována hlasitost.
Kliknutím zobrazíte aktuální historii hry. Historie hry je k dispozici
pouze při hraní o peníze. Historie hry se může zobrazovat s určitým
zpožděním. V herních záznamech se vždy uvádí počet mincí namísto
hotovosti, a to bez ohledu na režim zvolený před vstupem do hry.
Mějte na paměti, že výše výhry v hotovosti odpovídá vyhranému
počtu mincí znásobenému hodnotou mince.
Možnosti nastavení hry
• Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu ozubeného kola na bočním panelu.





Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Roztočení mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.
Zobrazit sázku v hotovosti – přepíná mezi sázkou v hotovosti a sázkou v
mincích.

Pokročilá nastavení Automatické hry
• Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
• Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her
automatické hry.
• Funkce Zastavit automatickou hru:
 Při jakékoliv výhře. Zastaví automatickou hru při výhře.
 Když jedna výhra překročí. Zastaví automatickou hru, když vyhraná částka
překročí zadanou částku nebo když se jí bude rovnat.
 Když se hotovost navýší o: Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost navýší
o stanovenou částku.
 Když se hotovost sníží o: Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost sníží o
stanovenou částku.
 Když vyhrajete Jackpot. Zastaví automatickou hru při výhře jackpotu.
• Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
• Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
• Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
• Kliknutím na Obnovit smažete všechny zvolené podmínky pro zastavení automatické hry.

Funkce Nudge
Kdykoliv se na válcích objeví nějaká výherní kombinace, aktivuje se funkce Nudge, za kterou
Sázející nic neplatí, otočení je zdarma. Pokud je horní symbol na prvním válci stejný jako
výherní symbol, posune se první válec po započítání výhry o 1 symbol dolů a výhra se udělí
ještě jednou.
Válec se posouvá tak dlouho, dokud se horní symbol nad tím výherním nezmění na nějaký jiný.
Tento proces se následně zopakuje u druhého válce a nakonec u třetího.
Když se válec přestane posouvat, může se na horní pozici zobrazit symbol se šipkou nahoru. V
takovém případě se válec přetočí na spodní pozici aktuální sady výherních symbolů a dojde k
započítání výhry. Válce se následně začnou posouvat a vyplácet výhru od této pozice, jak je
popsáno výše. Symbol se šipkou nahoru se po jednom použití odstraní a nahradí se prázdným

symbolem. Jakmile se válec ocitne na horní pozici sady výherních symbolů, bude posouvání
pokračovat následujícím válcem jako obvykle, dokud neskončí posouvání třetího válce.
Prázdné symboly se mohou objevit kdekoliv na válcích 1–3. Za prázdné symboly se nevyplácejí
žádné výhry.
Funkce Nudge probíhá se stejnou hodnotou mince jako roztočení, ve kterém byla aktivována.
Hodnotu mince nelze během funkce Nudge změnit.
Výhry z funkce Nudge se přičítají k zůstatku.
Multiplier Wilds
Symboly Multiplier Wild se mohou objevit kdekoliv na válcích 1–3 a
nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolu se šipkou nahoru a
symbolů Jackpot.
Jeden symbol Multiplier Wild ve výherní sázkové řadě znásobí výhru x2,
dva symboly Multiplier Wild znásobí výhru x4 a tři symboly Multiplier
Wild znásobí výhru x8. Na výhry typu Jackpot se symboly Multiplier Wild nevztahují.
Pravidla pro Jackpot
Poté, co se všechny válce přestanou posouvat, se mohou na horních pozicích válců nacházet
symboly Jackpot. Pokud se na každém válci nad výherní sadou symbolů nachází symbol
Jackpot, obdrží hráč nejnižší výhru Jackpot ze zobrazených symbolů Jackpot.
Příklad: 3 symboly Mega Jackpot vyplatí Mega Jackpot; 2 symboly Mega Jackpot a 1 symbol
Midi Jackpot udělí Midi Jackpot; 1 symbol Mega Jackpot, 1 symbol Midi Jackpot a 1 symbol
Mini Jackpot udělí Mini Jackpot.
Pokud se na válcích nenachází žádná výherní kombinace, ale v sázkové řadě se zobrazí 3
symboly Jackpot, dojde k vyplacení odpovídající výhry Jackpot v souladu s výše uvedeným
pravidlem.
 Mini Jackpot je pevně daný jackpot, který vyplatí výhru ve výši 40 mincí.
 Midi Jackpot je pevně daný jackpot, který vyplatí výhru ve výši 200 mincí.
 Mega Jackpot je pevně daný jackpot, který vyplatí výhru ve výši 10 000 mincí.
 Výhry Jackpot se přičítají k zůstatku.

Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je součinem hodnoty násobku příslušného symbolu a
nastavené hodnoty mince. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z
jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

