13
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 022 500 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Herní plán – návod pro hru

Stránka 1 z 116

Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.
Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výhry.
Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním válcem vlevo při kombinaci výherních
symbolů na sousedních válcích, kromě SCATTER výher.
SCATTER symboly budou vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích.
SCATTER výhry se připočítávají k výhrám na liniích. V každé hře bude vyplacena jen nejvyšší
SCATTER výhra. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou. Symbol WILD nahrazuje všechny
symboly, kromě symbol SCATTER.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 SCATTER symbol spouští 13 Feature Her.
Pokud se během Feature her zastaví kdekoliv na válcích symbol SCATTER, získáváte okamžitě další 1
Feature Hru. Během Feature her zůstává každý zastavený symbol WILD na válcích, dokud se nestane
součástí výherní kombinace. Feature hry jsou hrány a vypláceny se sázkou a liniemi zvolenými v
okamžiku, kdy byly Feature hry spuštěny.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Always Lucky
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V 1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 120 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher. Budou vyplaceny výhry
ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé
zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry. Budou vyplaceny všechny výhry zleva doprava začínající
na prvním válci zleva s výherními symboly vedle sebe, kromě SCATTER výher. SCATTER Symboly
budou vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních
linií. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou. WILD symbol je WILD Symbol. WILD Symbol
nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu SCATTER. Nahrazuje-li WILD Symbol ostatní
symboly, výhra se dvojnásobí.
Pravidla bonusové hry :
3, 4, nebo 5 symbolů SCATTER spouští náhodně 10, 15, 20, 25, nebo 30 Feature Her. Feature hry budou
hrány a vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich spuštění. Výhry z feature her
jsou násobeny 2x. Feature hry mohou být spuštěny znovu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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AMERICAN HOT SLOT 27
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 3 otáčejícími se válci a 27 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 27
Informační lišta: zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se
sami zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Vždy se hraje na 27 výherních linií. Jakmile je celá obrazovka zaplněna stejnýmy symboly, výhra se
zdvojnásobuje.

Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců.
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Potřebujete 3 stejného druhu
• Vždy hrajete na všech 27 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo
Maximální sázka – ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy
zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši
výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta
zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky,
stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o polovinu částky riskujete. Částku je
možné „půlit“ až do nuly.
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AMERICAN HOT SLOT
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 3 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se
sami zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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APEX Wizard
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:

válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry.
Budou vyplaceny všechny výhry zleva doprava začínající na prvním válci zleva s výherními
symboly vedle sebe, kromě SCATTER výher. SCATTER Symboly budou vyplaceny na jakékoliv
pozici na válcích. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií.
Bude vyplacena jen nejvyšší SCATTER výhra z každé hry. SCATTER výhry se násobí celkovou
sázkou. WILD Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu SCATTER.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 symbolů SCATTER spouští 15 Feature Her.
Feature hry budou hrány a vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich
spuštění. Feature hry mohou být spuštěny znovu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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Arriva Arriva
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Symbol „Wild Myšák“ nahrazuje všechny symboly, kromě symbolu „Scatter mapa“.
Budou zhodnoceny nejvyšší výhry na výherní linii, kromě scatter výhry. Scatter výhry budou připočteny
k výhrám výherní linie. Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na vybrané výherní linie, kromě
scatter výhry. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. Všechny výhry se symbolem „Wild Myšák“ se
dvojnásobí.
Budou zhodnoceny všechny výhry jen zleva doprava, kromě scatter výhry! Scatter výhry platí na každé
pozici!
Pravidla bonusové hry :
Objeví-li se na válcích ve výherní linii tři a více symbolů „Scatter sýr“, spouští se arriva bonusová hra.
Pokud během bonusové hry odhalíte 3 stejné symboly, získáváte 10-30 bonusových her. Výhra v každé
bonusové hře je násobena sázkou nastavenou před získáním bonusových her.

Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Bank Raid
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry.
Budou vyplaceny všechny výhry zleva doprava začínající na prvním válci zleva s výherními
symboly vedle sebe, kromě SCATTER výher. SCATTER Symboly budou vyplaceny na jakékoliv
pozici na válcích. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií. SCATTER výhry
se násobí celkovou sázkou. WILD Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě
SCATTER symbolu. Během feature hry se symbol WILD rozšíří na všechny pozice na válci a
nahrazuje všechny symboly, kromě symbolu scatter.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 symbolů SCATTER spouští 10 Feature Her.
Feature hry budou hrány a vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich
spuštění. Feature hry mohou být spuštěny znovu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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Bars & Sevens
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví.Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Budou zhodnoceny nejvyšší výhry na výherní linii, kromě scatter výhry. Scatter výhry budou připočteny
k výhrám výherní linie. Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na vybrané výherní linie, kromě
scatter výhry. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. Budou zhodnoceny všechny výhry zleva doprava,
kromě scatter výhry! Scatter výhry platí na každé pozici!
Bonusová hra:
Žádná.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.

Herní plán – návod pro hru

Stránka 16 z 116

BIG BOSS
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
2 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Herní plán – návod pro hru

Stránka 17 z 116

Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.Výhry
ze všech symbolů jsou vypláceny zleva doprava, kromě Scatter výhry, která platí na jakékoliv pozici.
Scatter výhry se násobí celkovou sázkou jsou připočítávány k výhrám z výherních linií. Wild výhry se
zdvojnásobují.(Big Boss) je Wild a zastupuje všechny symboly kromě SCATTER symbolu.

Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech 10 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tři a více Scatter symbolů spouští Big Boss Misi.
V Big Boss misi zvolte lokalitu, abyste odhalili počet feature her a multiplikátor.
Jízda auta kolem parkem otevře obálky s výhrou. Spuštění Big Boss mise s 5 Freegames a x1 násobič.
(King) zobrazí a vyhrává všechny výhry. (Queen) zvyšuje multiplikátor. (Money) zvyšuje počet Feature
her. (+3 nebo +5 nebo +7) 10 destinací se skrytými cenami
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo
Maximální sázka – ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy
zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši
výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta
zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky,
stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o polovinu částky riskujete. Částku je
možné „půlit“ až do nuly.
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BIG RED 7

HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra se 3 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených
mincí a vložených bankovek
Výhra:zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 5
Informační lišta:zobrazuje hráči aktuální informace o hře

Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje různé výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START.
Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Vždy se hraje na 5výherních linií.

Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců.
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Potřebujete 3 stejného druhu
• Vždy hrajete na všech 5 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Bonusová hra:
Jakmile je celá obrazovka zaplněna stejnýmy symboly, výhra se zdvojnásobuje. Symbol Big Red se zobrazí pouze
na válci 2. Big Red 7 zastaví na válci a rozšíří se na všech výherních liniích, na kterých leží.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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BOOM
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
2 023 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Když se objeví bomba, může explodovat a všechny symboly na tomto válci se chovají jako náhrada pro
všechny ostatní symboly, včetně Scatter hvězdy. Výhry se počítají zleva doprava na aktivních výherních
liniích, začínající na levém válci, kromě Scatter symbolu, který platí na jakékoliv pozici. Vyplácí se jen
nejvyšší výhra na linii.

Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše double-up limitu nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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BURNING JOKER 27
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 3 otáčejícími se válci a 27 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 27
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje různé výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců.
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria:
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Potřebujete 3 stejného druhu
• Vždy hrajete na všech 27 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech

Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Stejné
symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Vždy se hraje na 27 výherních linií. Mystery symbol platí na každé pozici. Mystery výhra je přičítána k výhře
z linií. Symbol WILD nahrazuje všechny symboly kromě MYSTERY symbolu.
Bonusová hra:
Během bonusových her můžete získat další bonusové hry. Nově získané bonusové hry budou přičteny ke
stávajícím. Za 3 symboly Hvězda na výherní linii 1 získáte 10 bonusových her.
Plná obrazovka stejných symbolů znamená dvojnásobek výhry
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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Casanova
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 041 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Symbol „Srdce s nápisem Wild at heart“ nahrazuje všechny symboly, kromě scatter symbolu. Scatter
výhry jsou přičítány k výherním řadám. Budou zhodnoceny nejvyšší výhry na výherních liniích, kromě
scatter výhry. Scatter výhry platí na každé pozici. Výhry na výherní linii jsou násobeny sázkou na výherní
linii. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou.
Pravidla bonusové hry :
Tři a více symbolů „Scatter diamant“ spouští 8 bonusových her. Při bonusových hrách symbol „Anděl
s lukem“ náhodně mění symboly na symbol „Srdce s nápisem Wild at heart“. Výhra v každé bonusové
hře je násobena sázkou nastavenou před získáním bonusových her.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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CASH RUNNER
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.
Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER
výhry. Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním válcem vlevo při kombinaci
výherních symbolů na sousedních válcích, kromě SCATTER výher.
SCATTER symboly budou vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích.
SCATTER výhry se připočítávají k výhrám na liniích. V každé hře bude vyplacena jen nejvyšší
SCATTER výhra. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou. Symbol WILD nahrazuje
všechny symboly, kromě symbol SCATTER.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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Circus
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 030 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním válcem vlevo při kombinaci
výherních symbolů na sousedních válcích. Symbol WILD nahrazuje všechny symboly.
Vždy se hraje na 10 výherních liniích.
Pravidla bonusové hry :
Každá výherní kombinace spouští hru Cirkus Bonus.
Během bonusové hry se modrá hvězda náhodně zastaví a celá řada symbolů se posune o
jedno místo dál tak, že je dovnitř vtlačen symbol WILD.
Bonusová hra končí pokud se modrá hvězda zastaví na balónku, nebo pokud už nejsou na
obrazovce žádné další výherní kombinace.
Pět výher v řadě za sebou během Circus Bonus hry spouští náhodně až 10 Protočení Zdarma.
Během každého protočení zdarma posune modrá hvězda řadu a objeví se WILD.
Po té, co jsou odehrána všechna protočení zdarma, jsou výhry připočteny a vyplaceny.
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DRAGON COINS
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 056 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech 10 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Vždy se hraje na 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na linii. Scatter výhry jsou připočítávány k výhrám z výherních linií.
Výhry ze všech symbolů jsou vypláceny zleva doprava, kromě Scatter výhry, která platí na jakékoliv pozici. Bude
vyplacena jen nejvyšší výhra na každé vybrané výherní linii.
Současně dosažené výhry na různých zvolených výherních liniích se sčítají. Scatter výhry se násobí celkovou
sázkou. Wild výhry se zdvojnásobují a zastupuje všechny symboly kromě SCATTER symbolu.
Bonusová hra:
Objeví –li se na 1. a 5. válci současně symbol Draka, spouští se Respin - feature hra.
Všechny výhry budou vyplaceny podle nastavení výherních linií a výše sázek jaké bylo v době spuštění hry.
Feature hra je hrána s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry. Když se symbol Draka rozšíří na všechny
pozice válců 1 a 5, ostatní válce se 3 – 7 krát protočí Při závadě jsou nulovány všechny výhry i hry.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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DROP
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 9 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra :

1 000 CZK
1 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a
vložených bankovek
Výhra:zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka:aktuální sázka
Výherní linie: 9
Informační lišta:zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje různé výherní kombinace a k tomu příslušné výhry.
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Symboly WILD nahrazují všechny ostatní symboly, kromě symbolů MYSTERY a SCATTER.

V případě výhry symboly z výherní kombinace explodují a na jejich místa propadnou symboly z horních pozic.
Dokud tímto vznikají nové výherní kombinace, dodatečné výhry se přičítají.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ výhru.
Mystery symbol platí na každé pozici. Mystery výhra je přičítána k výhře z linií. Výhry se symbolem WILD jsou
zdvojnásobeny. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou jsou připočítávány k výhrám z výherních linií. Mystery
symbol platí na každé pozici. Mystery výhra je přičítána k výhře z linií.
Bonusová hra:
Za 3 nebo 4 MYSTERY symboly kdekoliv na válcích hráč obdrží výhru odpovídající sázce násobenou získaným
násobkem. Za 3 symboly SCATTER získává hráč 15 Bonusových her, za 4 symboly SCATTER 30 Bonusových
her. Symbol SCATTER platí na kterékoliv pozici na všech válcích.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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El Toro
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 010 500 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Růže se zobrazují pouze na válcích 2, 3 a 4 a nahrazují všechny symboly kromě Scatter symbolu OLÉ 3,
4 nebo 5 Scatter symbolů OLÉ zleva doprava nebo zprava doleva spouští bonusové hry.
Zhodnoceny budou všechny výhry zleva doprava a zprava doleva.
Pravidla bonusové hry :
Nejprve zvolte jednu ze 3 bran. Vzápětí z ní vyběhne býk a současně se Vám zobrazí 12, 16 nebo 20
bonusových her, které můžete vyhrát. Pokud toreador býka zažene zpět do brány, vyhráváte počet
bonusových her, které se Vám zobrazily při volbě brány. Pokud vyhraje býk, pak vyhráváte pouze 6
bonusových her. Během bonusových her můžete vyhrát další bonusové hry, které budou přičteny ke
stávajícím bonusovým hrám. Během bonusových her budou na válce vrhány růže!!!
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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FOUR TOWERS
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01

Typ hry:
válcová video hra s jedním otáčejícím se válcem
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
644 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Hra se hraje na jednom válci. Diamond je neutrální Symbol.
Ve hře jsou 4 výherní symboly. Každý výherní symbol je zadán do patřičné Věže.
Všechny výhry se zobrazí na Věžích. Všechny výhry ze symbolů se sčítají do Aktuální Výhry.
Jakmile získáte potřebné množství výher ze všech 4 Symbolů, spustí se Bonus.
Připočte se jen nejvyšší Bonus. Bonusové Výhry se přičítají k Aktuální Výhře.
Pokud se po dosažení nejvyšší výhry v některé z Věží objeví na válci symbol odpovídající této
Věži, připočte se automaticky základní výhra do kreditu. Drak vypálí náhodně jednu z Věží,
čímž se vymažou všechny výhry nastřádané v dané věži a tím se ztrácí i Bonusová Výhra.
Sázku lze změnit pouze v okamžiku, kdy se Celková Výhra rovná nule.
Celkovou Výhru lze kdykoliv vybrat.

Herní plán – návod pro hru

Stránka 38 z 116

Full Moon
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
2 017 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán hry“se
zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Symbol Vlk se objevuje na 3. válci a nahrazuje všechny symboly, včetně symbolu Scatter lampy. Výhra
na 5 stejných symbolů bude zhodnocena jen jednou a to za těchto pět symbolů. Budou zhodnoceny
všechny výhry zleva doprava a zprava doleva, včetně symbolu Scatter lampy.
Pravidla bonusové hry :
Levý a pravý měsíc se objevují na 1. a 5. válci a nahrazují všechny symboly, včetně symbolu Scatter
lampy. Když se dva měsíce objeví najednou, potkají se a odhalí, kolikrát se znásobí výhra (až 10x).
Všechny výherní kombinace v době Úplňku se násobí výsledným multiplikátorem.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Gold Mine
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 018 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Herní plán – návod pro hru

Stránka 41 z 116

Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry.
Budou vyplaceny všechny výhry zleva doprava začínající na prvním válci zleva s výherními
symboly vedle sebe, kromě SCATTER výher. SCATTER Symboly budou vyplaceny na jakékoliv
pozici na válcích. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií. SCATTER výhry
se násobí celkovou sázkou. WILD Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu
SCATTER. WILD Symbol se rozšíří na všechny pozice na válci.
Pravidla bonusové hry :
3 symboly SCATTER spouští náhodně 9 až 21 Feature Her.
Každý symbol SCATTER přidává dalších 3 až 7 Feature Her.
Feature hry budou hrány a vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich
spuštění.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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Golden Age
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
1 020 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher. Budou
vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher. Z každé zvolené výherní
linie bude vyplacena jen nejvyšší výhra na symbol, kromě SCATTER výhry. Všechny výhry
budou vyplaceny zleva do prava a zprava doleva, podle začátku zvolené výherní linie na prvním
válci vlevo, nebo vpravo, s výherními symboly vedle sebe, kromě SCATTER výher. Výhra za 5
stejných symbolů je vyplacena pouze jednou. SCATTER symboly budou vyplaceny zleva
doprava a zprava doleva, kdekoliv na po sobě jdoucích válcích, počínaje prvním válcem zleva,
nebo zprava. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií. Bude vyplacena jen
nejvyšší SCATTER výhra z každé hry.SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou. WILD
Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu SCATTER. WILD symbol se
objevuje na válcích 2, 3 a 4. Během feature hry se symboly WILD náhodně přesouvají na
jakoukoliv pozici na válcích 2, 3 a 4.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 SCATTER symbolů spouští až 20 Feature Her.
Hráč si zvolí jeden ze symbolů SCATTER, aby odkryl počet feature her.
Feature hry budou hrány a vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich
spuštění. Feature hry mohou být spuštěny znovu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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GOLDEN BELLS
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi

Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10nebo 25
Informační lišta: zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje různé výherní kombinace a k tomu příslušné výhry.
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Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců.
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Potřebujete minimálně 3 stejného druhu na výherní linii
• Vždy hrajete na všech 25 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Všechny výhry se počítají zleva doprava i
zprava do leva, včetně Scatter třešní. Vyplácí se pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Výhry jsou násobeny sázkou
na linii. Vyplácí se pouze výhry na zvolených liniích. Třešně znamenají scatter ,výhry se násobí celkovou sázkou
připočítávány k výhrám z výherních linií
Bonusová hra:
není
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka
– GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí.
Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do
výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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HOT RUNNERS 81
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 81 výherními liniemi

Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 81

Informační lišta: zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje různé výherní kombinace a k tomu příslušné výhry.
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Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců.
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Potřebujete 4 stejného druhu
• Vždy hrajete na všech 81 možných výherních liniích
• Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Symbol Joker je Wild. Nahrazuje všechny ostatní symboly. Více Joker symbolů na výherní řadě vytvoří Joker
výherní kombinace. Joker výherní kombinace nezdvojnásobí výhru
Bonusová hra:
Žádná.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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HYPNO HIPPO
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 010 600 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Symbol „Hypno“ se nachází na válci 2 a 4 a nahrazuje každý symbol včetně „Scatter“ symbolu. Je-li na
výherní linii „Hypno“ symbol, vyhráváte dvojnásobek v hlavní hře a trojnásobek v bonusové hře !
„Hypno“ symbol nahrazuje následující symboly : slona, opici, hyenu a rákos.
Bonusová hra:
Máte-li na pozicích 2,3 a 4 symbol „Hypno“, tak vyhráváte navíc bonusovou hru (bonusová hra je
zdarma, výhry jsou počítány k předtím nastavené sázce). Počet vyhraných bonusových her je závislý na
rozmístění „Hypno“ symbolů a může být 10, 12, 15 nebo 20.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Jester's Luck
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
1 135 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.
Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií.
Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených výherních linií.
Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním válcem vlevo při kombinaci
výherních symbolů na sousedních válcích. WILD symbol Jester nahrazuje všechny symboly.
Pravidla bonusové hry :
Objeví-li se kdekoliv na válcích symbol Jester, získáváte protočení zdarma.
Během protočení zdarma se válec se symbolem Jester neotáčí.
Když se ostatní válce zastaví, Jester náhodně vybere symbol, který se změní na symbol Jester
WILD. Lze získat až 5 symbolů Jester na hru. Během volných protočení nelze měnit zvolenou
sázku, ani počet výherních linií.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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JUPITER THUNDER
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
1 800 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Herní plán – návod pro hru

Stránka 53 z 116

Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.Budou vyplaceny výhry ze zvolených
výherních linií, kromě SCATTER výher.Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených
výherních linií, kromě SCATTER výhry. Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním
válcem vlevo při kombinaci výherních symbolů na sousedních válcích, kromě SCATTER výher.Symbol
Zeus se může změnit v jakýkoliv jiný symbol, kromě SCATTER symbolu.Vždy se hraje na 40 výherních
liniích. SCATTER symboly budou vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích. SCATTER výhry se
připočítávají k výhrám na liniích. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou.
Hromová Feature Hra:
Tři symboly SCATTER spouští tři Hromové Feature Hry.Během Hromových Feature her zůstávají
symboly ZEUS na válcích a celý první válec je zaplněn symbolem ZEUS. Po odehrání všech Hromových
Feature her se symbol ZEUS změní náhodně na jakýkoliv jiný symbol, kromě symbol SCATTER.
Hromová Feature hra je hrána se sázkou, jaká byla zvolena v okamžiku jejího spuštění. Na konci
Hromové Feature hry je náhodně rozhodnuto o jejím znovuspuštění.
Zeus Feature Hra:
Vždy když se na vrcholu válce zcela vlevo objeví symbol ZEUS, spouští se 2 ZEUS Feature protočení.
Během ZEUS Feature protočení zůstávají symboly ZEUS na válcích.
Po té, co jsou všechna ZEUS Feature protočení odehrána, symbol ZEUS se změní na jkýkoliv jiný
symbol, kromě symbolu SCATTER. ZEUS Feature hra je hrána se sázkou, jaká byla zvolena v okamžiku
jejího spuštění.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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LEGEND OF THE SPHINX
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
5 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Je-li na výherní linii „Sphinx“ symbol, vyhráváte dvojnásobek! „Sphinx“ symbol nahrazuje všechny
symboly kromě Scatter symbolu (pyramida).
Bonusová hra:
Máte-li na pozicích 2,3 a 4 symbol „Sphinx“, tak vyhráváte navíc bonusovou hru (bonusová hra je
zdarma,výhry jsou počítány k předtím nastavené sázce). Počet vyhraných bonusových her je závislý na
Vaší volbě a může být maximálně 20 bonusových her s multiplikátorem x3 nebo maximálně 14
bonusových her s multiplikátorem x5
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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LEONARDO’S CODE
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
5 000 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry jsou vypláceny pouze zleva doprava, kromě Scatter symbolů, které platí na jakékoliv
pozici na válci. Vyplácí se pouze nejvyšší výhra na každé zvolené výherní líni, kromě Scatter výher, které
jsou vypláceny vždy. Výhry jsou násobený sázkou na linii
Výhry jsou vypláceny na zvolených liniích, kromě Scatter výher.Scatter výhry jsou násobeny celkovou
sázkou. Scatter nahrazuje všechny symboly. Tři nebo více Scatter symbolů na jakékoliv pozici aktivují 10
volných her.
Bonusová hra:
Na začátku volných her se náhodně zvolí jeden bonusový symbol. Pokud padne během volných her tento
bonusový symbol, tak se rozšiřuje na celý válec a je vyplácen na jakékoliv pozici na válci. Základní výhry
se vždy vyplácí před bonusovými symboly. Volné hry mohou být získány opakovaně. Pokud jsou získány
opakovaně, jsou přidány ke zbývajícím volným hrám. V opakovaně získaných volných hrách, zůstává
stejný bonusový symbol. Ve volných hrách je nastaven stejný počet linií a stejná sázka, jako ve hře, ve
které byly volné hry vyhrány.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Linemania
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra se třemi otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Tabulka výher ukazuje výhry na vybranou sázku.
Hlavní hra je vždy hrána na 5 výherních linií.
Pro výhru musí být výherní symboly vedle sebe na výherní linii.
Vyplacené výhry ze všech výherních linií se sčítají.
Výhry na výherní linii se násobí sázkou na linii.
Pravidla bonusové hry :
3 symbolyHvězda spouští náhodně 10 – 15 Feature Her.
Feature hra je vždy hrána na 27 výherních linií.
Feature hry jsou hrány a vypláceny se sázkou zvolenou v okamžiku jejich spuštění.
Feature hry mohou být spuštěny znovu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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LITTLE DEVIL 5
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi

Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 578 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na linii. Scatter výhry jsou připočítávány k výhrám z výherních linií.
Výhry ze všech symbolů jsou vypláceny zleva doprava, kromě Scatter výhry, která platí na pozici 1,3 a 5. Bude
vyplacena jen nejvyšší výhra na každé vybrané výherní linii.
Současně dosažené výhry na různých zvolených výherních liniích se sčítají.
Bonusová hra:
Hvězda je symbol Scatter. To znamená, že se nemusí objevit v řádku v aktivované výherní řadě pro výhru. Aktivuje
10-15 Feature her. Devil je symbol Wild a zastupuje všechny symboly kromě SCATTER symbolu. Symboly na
výherní linii vytvoří výherní kombinaci.Feature hra je hrána s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry.
Všechny výhry budou ztrojnásobeny. Feature hry mohou být vyhrány i během feature hry. Pokud jsou feature hry
vyhrány během feature hry, extra volné hry jsou přidány ke zbývajícím feature hrám a bonusový symbol zůstane
stejný.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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MIDNIGHT GAMBLER
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 NEBO 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 016 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ

Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na linii. Scatter výhry jsou připočítávány k výhrám z výherních linií.
Výhry ze všech symbolů jsou vypláceny zleva doprava, kromě Scatter výhry, která platí na pozici 1. Pokud máte
výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní kombinace na aktivované výherní řadě, budou
vyplaceny obě výhry. Scatter symbol Kostky se nemusí
objevit na aktivované výherní řadě. Bude vyplacena jen nejvyšší výhra na každé vybrané výherní linii.
Současně dosažené výhry na různých zvolených výherních liniích se sčítají. Kostky jsou symbol Scatter. Klobouk
nahrazuje všechny ostatní symboly kromě scatter Kostky.
Jakákoliv výhra s kloboukem Joker se zdvojnásobuje .Symbol Wild zastupuje všechny symboly kromě
SCATTER symbolu. Symboly na výherní linii vytvoří výherní kombinaci.
Bonusová hra:
Feature hra je hrána s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry. Tři nebo více Kostkové symboly kdekoliv
naválcích, aktivují Free spins bonusovou hru. Zvolte jednu oblast s kloboukem Joker po další tak dlouho, dokud se
neobjeví 3 stejné symboly. Všechny výhry pro jakoukoli kombinaci s výjimkou kombinace, které se skládají pouze
ze symbolů Wild se zdvojnásobí v bonusové hře.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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Money Time
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
1 500 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher. Tabulka výher ukazuje výhry na vybranou sázku.
Během hlavní hry budou, místo vyplácení na vybraných výherních liniích, výhry na každý
symbol propočítány zleva doprava kdekoliv na sousedících válcích počínaje prvním válcem
vlevo pro nejvyšší výherní kombinaci, kromě scatter výher. Bude vyplacena jen nejvyšší výhra z
waywin a z výherního symbolu. Současně nastalé výhry z různých symbolů se sčítají. Objeví-li
se na válci symbol Mystery, všechny výhry se násobí x1, x2, nebo x3, podle náhodného
výběru.Bude použit jen jeden, nejvyšší multiplikátor. SCATTER Symboly budou vyplaceny na
jakékoliv pozici na válcích. SCATTER výhry se přičítají k výhrám z Waywin.Bude vyplacena jen
nejvyšší SCATTER výhra z každé hry.
Pravidla bonusové hry :
3 symboly SCATTER spouští 8 Feature Her.
4 symboly SCATTER spouští 12 Feature Her.
5 symbolů SCATTER spouští 15 Feature Her.
Během feature her budou vyplaceny všechny symboly na jakékoliv pozici na válcích.
Feature hry jsou hrány a vypláceny se sázkou zvolenou v okamžiku jejich spuštění.
Feature hry mohou být spuštěny znovu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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MOZART
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 NEBO 25 výherními liniemi

Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
5 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na linii. Scatter výhry jsou připočítávány k výhrám z výherních linií.
Výhry ze všech symbolů jsou vypláceny zleva doprava, kromě Scatter výhry,
která platí a i se může objevit na libovolné pozici. Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné
výherní kombinace na aktivované výherní linii, budou vyplaceny obě výhry. Bude vyplacena jen nejvyšší výhra na
každé vybrané výherní linii. Současně dosažené výhry na různých zvolených výherních liniích se sčítají. Nota
znamená Scatter symbol a nahrazuje ostatní symboly
Bonusová hra:
Feature hra je hrána s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry. Tři a více symboly Scatter aktivují 10
volných her. Jeden speciální rozšiřující symbol je náhodně vybrán pro začátek Freegame.
Tento symbol se zobrazí během celého Freegames na horní liště. V průběhu Freegame speciální symbol expanduje
na pokrytí 3 poloh na válci a platí v jakékoliv poloze. Před výplatou výhry se zvláštními symboly jsou vyplaceny
vždy normální nejdříve normální výhry. Feature hry mohou být obnoveny. Je-li Feature obnovena, jsou navíc
volné hry přidány do stávající feature hry.
V obnovené Feature hře symbol zůstává stejný.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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Nemo’s Revenge
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
1 000 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.
Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z každé ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER
výhry. Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním válcem vlevo při kombinaci
výherních symbolů na sousedních válcích, kromě SCATTER výher. SCATTER symboly budou
vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám na liniích. V
každé hře bude vyplacena jen nejvyšší SCATTER výhra. SCATTER výhry se násobí celkovou
sázkou. Symbol WILD nahrazuje všechny symboly, kromě symbolu SCATTER.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 SCATTER symbol spouští 10 Feature Her.
Pokud se během Feature her zastaví kdekoliv na válcích symbol SCATTER, získáváte
okamžitě další 1 Feature Hru. Během Feature her se mohou objevit až tři další symboly WILD Potápěč, Kapitán u kormidla a Kapitán u varhan. Tyto symboly zaujímají všechny tři pozice na
válcích. Feature hry jsou hrány a vypláceny se sázkou a liniemi zvolenými v okamžiku, kdy byly
Feature hry spuštěny.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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NEON STAR
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 NEBO 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START.
Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry ze všech symbolů jsou vypláceny zleva doprava a zprava doleva.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výhra z pěti stejných symbolů je vyplacena jen jednou. Bude vyplacena nejvyšší výhra na výherní linii jakýmkoliv
směrem. Joker nahrazuje všechny ostatní symboly. Joker objeví pouze na válcích 2,3 a 4,. Neon Star Re-Spin
funkce je spuštěna, když se Joker symbol objeví na válcích2, 3 nebo 4, spustí ostatních válce. Joker znamená Wild
symbol a nahrazuje ostatní symboly Respin hry jsou hrány s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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OCEAN TALE
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry:
Je-li na výherní linii symbol žraloka, vyhráváte dvojnásobek! Symbol žraloka nahrazuje všechny symboly
kromě Scatter-symbolu (pokladnice).
Bonusová hra:
Máte-li na libovolných pozicích 3 nebo více Scatter-symbolů (pokladnic), pak vyhráváte navíc bonusové
hry (bonusová hra je zdarma, výhry jsou počítány k předtím nastavené sázce). Počet vyhraných
bonusových her je závislý na náhodě a leží mezi 10 až 30. Budete-li tedy mít 3 a více Scatter-symbolů,
pak budete vyzváni k volbě jednoho ze symbolů a odhalit tak největší poklad. Po volbě se truhla s
pokladem otevře a objeví se perla. Hodnota pokladu se odlišuje podle barvy perly. Ostatní truhly se
otevřou v zápětí a zobrazí se i jejich hodnota. Budete tak mít možnost porovnat, byla-li Vaše volba ta
nejlepší. Hodnota, která se po otevření Vámi zvolené truhly zobrazí, značí počet vyhraných bonusových
her, které se přičtou ke stávajícím bonusovým hrám.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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PHOENICIA
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Herní plán – návod pro hru

Stránka 75 z 116

Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.

Pravidla hry :
Výherní kombinace na výherních liniích platí pouze zleva doprava. Symbol Fénixe nahrazuje všechny
symboly kromě scatteru PYRAMIDA. Scatter PYRAMIDA platí na kterékoliv pozici na válci. Jsou
vypláceny pouze nejvyšší výhry na jednotlivých výherních liniích. Výhry se scatterem jsou vypláceny
dodatečně.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 scatter symbolů PYRAMIDA spouští bonusové hry. Pole před pyramidou je vydlážděno pěti
ohnivými symboly ve třech řadách. Nalezením Fénixe dosáhnete dalšího stupně, který obnáší vyšší výhry.
Bonusová hra končí obdržením výhry.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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PIRATES
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
1 000 CZK
Maximální výhra:
2 000 000 CZK
Výherní podíl:
90% - 96%
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví.Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Symbol „Wild pirát“ nahrazuje všechny symboly, kromě symbolu „Scatter mapa“.
Budou zhodnoceny nejvyšší výhry na výherní linii, kromě scatter výhry. Scatter výhry budou připočteny
k výhrám výherní linie. Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na vybrané výherní linie, kromě
scatter výhry. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. Všechny výhry se symbolem „Wild pirát“ se
dvojnásobí. Budou zhodnoceny všechny výhry zleva doprava, kromě scatter výhry! Scatter výhry platí na
každé pozici!
Pravidla bonusové hry :
Tři a více symbolů „Scatter mapa“ spustí honbu za pokladem. V honbě za pokladem navigujete prstem
obrázek lodi na mapě k odhalení výhry tak, že se dotknete vybraného křížku a zmáčknete tlačítko
„START“. Když loď dopluje k Vámi vybranému místu, změní se křížek v jeden ze tří možných symbolů
v kruhu. Symbol „loď“ zvyšuje multiplikátor. Po jeho odhalení pokračujete v honbě za pokladem.
Symbol „pirát“ odhaluje a vyhrává všechny ceny. Objevíte-li symbol „pirátská vlajka“, odhalí se všechny
ceny bez výhry a honba za pokladem je ukončena. V pravém dolním rohu je během honby za pokladem
zobrazen symbol archaické otevřené lupy. V jejím víčku se zobrazuje multiplikátor výhry a v lupě
samotné počet bonusových her, které hráč po ukončení honby za pokladem získává. Výhra v každé
bonusové hře je násobena sázkou nastavenou před získáním bonusových her.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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RED HOT FRUITS
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
•
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů. Výhry na
výherních liniích se násobí sázkou na linii. Scatter výhry budou násobeny celkovou sázkou. Výhry budou
zhodnocovány pouze na aktivních výherních liniích (kromě výhry Scatteru). Hvězda je symbol Scatter. To
znamená, že se nemusí objevit v řádku v aktivované výherní řadě pro výhru. Může být kdekoli v pěti válcích.
Výherní kombinace vyplatí zleva doprava. Alespoň jeden ze symbolů musí být na prvním válci.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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RED HOT FRUITS 2
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
2 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní kombinace na aktivované výherní řadě, je
vyplacena výhra pro obojí. Pokud je na celé obrazovce stejný symbol, bude výhra bude zdvojnásobena. Hvězda je
symbol Scatter. To znamená, že se nemusí objevit v řádku v aktivované výherní řadě pro výhru. Může být kdekoli
v pěti válcích.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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RED HOT FRUITS 7
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi

Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 600 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 10 nebo 25
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní kombinace na aktivované výherní řadě, je
vyplacena výhra pro obojí. Pokud je na celé obrazovce stejným symbol, bude výhra bude zdvojnásobena. Hvězda
je symbol Scatter. To znamená, že se nemusí objevit v řádku v aktivované výherní řadě pro výhru. Může být
kdekoli v pěti válcích. Klobouk je symbolemWild.
To znamená, že nahradí jakýkoli jiný symbol výherní kombinace, kromě Scatter symbolu.
Jakákoli výhra s Joker se násobí až 4 krát.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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RIO GRANDE
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

100 CZK
4 204 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Výherní kombinace na výherních liniích platí zleva doprava, kromě Scatter symbolu, který platí kdekoliv.
Každá výherní kombinace se symbolem šerifa bude zdvojnásobena. Symbol šerifa nahrazuje všechny
symboly kromě Scatter symbolu hvězda.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 hvězd spouští bonusovou hru. V bonusové hře se zobrazí ruleta s počtem bonusových her. Po
každém zastavení rulety se v poli zobrazí počet bonusových her. Pokud se však po zastavení rulety
zobrazí v poli „Multi“ slovo“RESPIN“ otáčíte znovu.
Zobrazí-li se násobek (multiplikátor) např. 3x,4x atd., otáčení končí a počet bonusových her se v poli
„Freespins“ sečte a všechny výhry v bonusových hrách se tímto multiplikátorem vynásobí. Při
bonusových hrách jsou zobrazena nad válci dvě pole. Pole vlevo zobrazuje celkový počet bonusových her
a počet již odehraných bonusových her. Pole vpravo zobrazuje součet výher z odehraných bonusových
her. Na konci bude tento obnos převeden do KREDITu.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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SEALED WITH A KISS
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
2 017 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky
výher. Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Výherní kombinace na výherních liniích platí zleva doprava i zprava doleva.Symbol východu Slunce se
zobrazuje na třetím válci a nahrazuje všechny symboly včetně Scatter symbolu BALÓN. Při obdržení pěti
stejných symbolů bude výhra vyplacena pouze jednou a to za těchto pět symbolů.Budou vyplaceny
všechny výhry na zvolených výherních liniích, přičemž bude vyplacena pouze nejvyšší výhra na linii.
Pravidla bonusové hry :
Zobrazí-li se tuleň na válcích 1 a 5, pak nahrazuje všechny symboly kromě Scatter symbolu míče.
Setkají-li se dva tuleni “SELWIN” a “SELENA” během hry, „zpečetí“ své setkání polibkem a výhry jsou
znásobeny multiplikátorem. Výhry mohou být znásobeny až 10-krát. Všechny výhry platí zleva doprava a
zprava doleva kromě Scatter symbolu, který platí kdekoliv. Scatter – výhry budou přičteny k ostatním
výhrám. Výhry na linii jsou znásobeny sázkou na linii. Scatter – výhry jsou znásobeny celkovou sázkou.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Secret of the Gold Mask
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

100 CZK
5 000 000 CZK
90% - 96%

Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry.
Budou vyplaceny všechny výhry zleva do prava začínající na prvním válci zleva s výherními symboly
vedle sebe, kromě SCATTER výher. SCATTER Symbol nahrazuje všechny ostatní Symboly. SCATTER
Symboly budou vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích.
SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií. Bude vyplacena jen nejvyšší SCATTER
výhra z každé hry. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 symbolů SCATTER spouští 10 Feature Her se Speciálním Symbolem zvoleným hráčem.
Speciální symbol se rozšíří po celém válci a je vyplácen na jakékoliv pozici.
Stejným speciálním symbolem mohou být znovu spuštěny feature hry. Feature hry budou hrány a
vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich spuštění.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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SILK ROAD
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
5 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se
sami zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.Alespoň
jeden ze symbolů, musí být zobrazen naprvním válci. Symboly kombinace na druhém, třetím, čtvrtém
nebo pátém válci se nevyplácí. Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní
kombinace na aktivované výherní řadě, je vyplacena výhra pro obojí. Scatter se nemusí objevit ve výherní
linii. Mapa je symbol Scatter. Nahrazuje ostatní symboly.To znamená, že se nemusí objevit v řádku v
aktivované výherní řadě pro výhru. Může být kdekoli v pěti válcích ,3 Scatter aktivují 10 Feature her.
Volné hry se hrají se stejným početem řádků a sázek.

Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo
Maximální sázka – ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy
zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši
výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta
zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky,
stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o polovinu částky riskujete. Částku je
možné „půlit“ až do nuly.
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SPANISH GOLD
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
5 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher

Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry jsou vypláceny pouze zleva doprava, kromě Scatter symbolů, které platí na jakékoliv
pozici na válci. Vyplácí se pouze nejvyšší výhra na každé zvolené výherní líni, kromě Scatter výher, které
jsou vypláceny vždy. Výhry jsou násobený sázkou na linii. Výhry jsou vypláceny na zvolených liniích,
kromě Scatter výher. Pokud se na válci 2,3 nebo 4 objeví žralok, všechny symboly na tomto válci
nahrazují všechny ostatní symboly, kromě Scatter Kanón.
Pravidla bonusové hry :
3,4 nebo 5 Scatter Kanóny kdekoliv na válcích spustí bonusovou hru a umožní výstřel na Španělskou
galeónu. Bude-li galeóna potopena, hráč vyhrává 15 bonusových her s multiplikátorem až x5. Pokud
galeona nebude potopena, hráč vyhrává 15 bonusových her s multiplikátorem x1. Pokud jsou další
bonusové hry vyhrány v průběhu bonusové hry, jejich počet a multiplikátor je stejný jako původně
spuštěné bonusové hry. Bonusové hry jsou vypláceny na aktivních liniích podle nastavené sázky.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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SPHINX MYSTERIES
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
5 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní kombinace na aktivované výherní řadě, je
vyplacena výhra pro obojí. Více Pharaoh symbolů ve výherní řadě vytvoří Pharaoh výherní kombinace. Pharaoh
kombinace výhry nezdvojnásobí. Pyramida je symbol Scatter. To znamená, že se nemusí objevit v řádku v
aktivované výherní řadě pro výhru. Může být kdekoli v pěti válcích.
Bonusová hra:
3Pyramidy aktivují Feature hru. Pharao je symbolemWild. To znamená, že nahradí jakýkoli jiný symbol výherní
kombinace, kromě Scatter symbolu. Hráč si vybere multiplikátor pro Feature hry a je odměněn určitým počtem
Feature her (minimální počet Feature her závisí na zvoleném multiplikátoru)
Všechny výhry během Feature hry jsou násobeny Feature multiplikátorem. Feature hry mohou být znovu vyhrány
během Feature hry. Pokud jsou Feature hry vyhrány během feature hry, hráč obdrží stejný počet Feature her se
stejným multiplikátorem, jako při spuštění původní Feature hry. Znovu vyhrané Feature hry jsou přičteny ke
zbývajícím Feature hrám.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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STAR FIRE
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 000 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Stejné symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů. Výhry ze všech
symbolů jsou vypláceny zleva doprava. Alespoň jeden ze symbolů musí být na prvním válci, pokud je na dalších ,
výhra se nevyplácí. Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní kombinace na
aktivované výherní řadě, je vyplacena výhra pro obojí. Více Scatter symbolů ve výherní řadě vytvoří výherní
kombinace. Hvězda je symbol Scatter. To znamená, že se nemusí objevit v řádku v aktivované výherní řadě pro
výhru. Může být kdekoli v pěti válcích. Jocker je symbolemWild. Zdvojnásobuje výhru. To znamená, že nahradí
jakýkoli jiný symbol výherní
kombinace, kromě Scatter symbolu.
Bonusová hra:
Tři nebo více symbolů SCATTER STAR zobrazené na válcích, aktivují Free spins bonusovou hru.
Vyberte si z dvou SCATTER STARS kolik Free spins hry jste vyhrály. Můžete vyhrát 5, 10, 15 Freegames s
každým SCATTER STAR.Feature hra je hrána s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry. Všechny výhry
pro jakoukoli kombinaci s výjimkou kombinace, které se skládají pouze z divokých (Joker) ,jsou zdvojnásobeny v
bonusové hře. Znovu vyhrané Feature hry jsou přičteny ke zbývajícím Feature hrám.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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SUPER BOOM
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 nebo 25 výherními liniemi
Maximální sázka:
Maximální výhra:

1 000 CZK
1 015 000 CZK

Výherní podíl:

90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Vždy hrajete na všech možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Hraje se na 10 nebo 25 výherních linií.
Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců kromě scatter symbolů.
Pokud máte výherní kombinaci rozptylu na válcích a pravidelné výherní kombinace na aktivované výherní řadě, je
vyplacena výhra pro obojí. Pokud je na celé obrazovce stejným symbol, bude výhra bude zdvojnásobena. Když se
objeví symbol Meteor na obrazovce, může explodovat a pak nahrazuje všechny symboly na válci, kromě Scatter
Star symbolu. Meteor symbol se zobrazí pouze na válcích 2, 3 a 4.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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THE GOLDEN BEAR
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 020 800 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Sázka:
aktuální sázka
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví.Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Symbol katedrály se nachází na válci 2 a 4 a nahrazuje každý symbol včetně „Scatter“ symbolu.
Pravidla bonusové hry :
Máte-li 3 nebo více „Scatter“ symbolů (drahokam vejce) zleva doprava nebo zprava doleva, pak
vyhráváte 10 bonusových her (bonusová hra je zdarma, výhry jsou počítány k předtím nastavené
sázce).Během bonusové hry můžete vyhrát další bonusové hry. V průběhu bonusové hry budou všechny
výhry přičítány do „Bear bonus“ a za každého medvěda (který se nachází v drahokamu vejce), kterého
během bonusové hry vyhrajete, dostanete právě tento „Bear“
bonus, resp. kredit uvedený v „Bear bonusu“.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS
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TOTAL HOT DELUXE
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.01
Typ hry:
válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi

Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
Výherní linie: 25
Informační lišta: zobrazuje hráči aktuální informace o hře

Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje různé výherní kombinace a výši výher

Herní plán – návod pro hru

Stránka 103 z 116

Pravidla hry:
Výplata výher je závislá na symbolech ve výherní linii po zastavení válců,
s výjimkou výher Mystery.
Výherní kombinace symbolů musí splňovat následující kritéria :
• Symboly musí být vedle sebe ve výherní linii
• Potřebujete 3 stejného druhu
• Hrajete na všech 25 možných výherních liniích
• Všechny výplaty jsou v kreditech
Výherní kombinace se vyplatí zleva doprava, s výjimkou výhry Mystery.
Popis hry:
Poté, co jste vložili peníze a zvolili si sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se sami zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Výhry jsou násobeny sázkou na linii. Stejné
symboly na všech pozicích všech válců DVOJNÁSOBÍ
Vždy se hraje na 25 výherních linií. Mystery symbol platí na každé pozici. Mystery výhra je přičítána k výhře
z linií. Mystery symboly se mohou objevit v libovolné pozici na válcích. Pokud je na celé obrazovce stejným
symbol, výhra se zdvojnásobí. Výhrat se symbolem Mystery, můžete vyhrát náhodné částky mezi nejnižšími a
nejvyššími symboly.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – ČERVENÁ, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka –
ČERNÁ, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta
opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat anebo prohrát. Po
správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS. Pokud se
rozhodnete riskovat pouze o polovinu částky, stiskněte tlačítko „HALF“ – polovina částky se připíše do kreditu a o
polovinu částky riskujete. Částku je možné „půlit“ až do nuly.
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Total Hot
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra se 4 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.

Pravidla hry:
Vyplácí se jen nejvyšší výhra na linii. Výhry se počítají zleva doprava na aktivní výherní linii začínající
na válci vlevo.
Bonusová hra:
žádná
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše double-up limitu nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Viking
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
2 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy
náhodně zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.
Výherní tabulka zobrazuje výhry se zvolenou sázkou a počtem linií.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií. Budou vyplaceny jen nejvyšší výhry z
každé ze zvolených výherních linií. Všechny výhry se vyplácejí zleva doprava počínaje prvním
válcem vlevo při kombinaci výherních symbolů na sousedních válcích. Symbol WILD nahrazuje
všechny symboly. Válce se symbolem WILD se budou při každé hře pohybovat vždy o jedno
políčko směrem dolů, dokud na nich bude symbol WILD zobrazen. Hráč může změnit sázku,
pokud je kdekoliv na válcích symbol WILD. Jako potvrzení změny sázky se válce pohnou do
neutrální pozice bez jakéhokoliv symbolu WILD.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek
výhry. Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na
červenou kartu anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li
Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste
zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up
limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.
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Western Wild Jolly
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra se třemi otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher. Tabulka výher ukazuje výhry na vybranou sázku. Hraje se na
1 až 5 liniích, podle sázky.
Každá sázka přes 5 se hraje na 5 liniích.
Pro výhru musí být výherní symboly vedle sebe na výherní linii, kromě symbolu(Benjo GFX), který
vyhrává i samostatně. Výhry na výherních liniích se násobí sázkou na linii.
JOLLY symbol je WILD Symbol. Wild symbol nahrazuje všechny ostatní symboly.
Výherní kombinace s jedním symbolem Jolly budou vyplaceny 2 krát.
Výherní kombinace se dvěma symboly Jolly budou vyplaceny 4 krát.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Wild Fire
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
2 500 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry.
Budou vyplaceny všechny výhry zleva do prava začínající na prvním válci zleva s výherními symboly
vedle sebe, kromě SCATTER výher. SCATTER Symboly budou vyplaceny na jakékoliv pozici na
válcích. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií.
Bude vyplacena jen nejvyšší SCATTER výhra z každé hry. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou.
WILD Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu SCATTER.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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Wild Shots
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 142 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně zastaví.
Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí
tabulka výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry zobrazeny v tabulce výher.
Výhry dle zvolených sázek a počtu výherních linií jsou uvedeny v tabulce výher.
Budou vyplaceny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTER výher.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie, kromě SCATTER výhry.
Budou vyplaceny všechny výhry zleva do prava začínající na prvním válci zleva s výherními symboly vedle sebe,
kromě SCATTER výher. SCATTER Symboly budou vyplaceny na jakékoliv pozici na válcích. SCATTER výhry
se připočítávají k výhrám z výherních linií.
Bude vyplacena jen nejvyšší SCATTER výhra z každé hry. SCATTER výhry se násobí celkovou sázkou. WILD
Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu SCATTER. Nahrazuje-li WILD Symbol ostatní
symboly, výhra se dvojnásobí.
Pravidla bonusové hry :
3, 4 nebo 5 symbolů SCATTER spouští 15 Feature Her.
Feature hry budou hrány a vypláceny se sázkami a výherními liniemi zvolenými v době jejich spuštění. Výhry z
feature her jsou násobeny 2x.
Během feature her získává hráč podle tabulky výher další feature hry vyfocením požadovaného množství symbolů
uvedených v tabulce výher.
Během feature her nahrazuje symbol WILD pouze výhry na výherních liniích, ne fotky symbolů. Během feature
her spouští vyfotografovaný symbol WILD okamžitě další 1 Feature Hry.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry. Pokud se
rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu anebo Maximální sázka
– GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva karty, výhra se vždy zdvojnásobí.
Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do
výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve
výpisu LAST FIVE CARDS.

Herní plán – návod pro hru

Stránka 114 z 116

Wildtastic
HERNÍ PLÁN – NÁVOD PRO HRU
VLT CZK V1.00

Typ hry:
válcová video hra se třemi otáčejícími se válci
Maximální sázka:
Maximální výhra:
Výherní podíl:

1 000 CZK
1 000 000 CZK
90% - 96%

Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Popis hry:
Poté, co jste si zvolili sázku, stiskněte tlačítko START. Válce se roztočí a po chvíli se samy náhodně
zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán
hry“ se zobrazí tabulka výher.
Tabulka výher (výherní možnosti):
Zobrazuje výherní kombinace a výši výher
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Pravidla hry :
Všechny výherní kombinace jsou zobrazeny ve výherní tabulce.
WILD symbol Greeny nahrazuje všechny symboly. Pokud se na válcích objeví WILD symbol, začne se
náhodně pohybovat po válcích a nahrazovat všechny symboly. WILD hra končí, pokud symbol WILD
zamíří mimo obrazovku. Všechny výhry budou vyplaceny po skončení WILD hry. Greeny se pohybuje po
válcích, dokud neopustí obrazovku. Výhry z výherních linií jsou násobeny sázkou. Vždy se hraje na 5
výherních liniích.
Hra Riziko (Gamble):
Po výhře dostanete nabídku výhru uložit do banku nebo riskovat s možností získat dvojnásobek výhry.
Pokud se rozhodnete riskovat, stiskněte tlačítko Sázka – GAMBLE RED, sázíte-li na červenou kartu
anebo Maximální sázka – GAMBLE BLACK, sázíte-li na černou kartu. Padne-li Vámi zvolená barva
karty, výhra se vždy zdvojnásobí. Padne-li karta opačné barvy než jste zvolili, o výhru přicházíte. V této
hře můžete Vaši výhru zdvojnásobovat až do výše Double Up limitu, nebo prohrát. Po správném nebo
špatném pokusu bude vylosovaná karta zobrazena ve výpisu LAST FIVE CARDS.
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