13
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 EUR
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 (je-li k dispozici).
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. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry
neplatné.
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.

Arriva
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici).
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. Vklad do každé z bonusových her je 1 Kč. 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.

Bars and Sevens
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 5 000 €
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 (je-li k dispozici).
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.

Casanova
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 24 845 €
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 (je-li k dispozici).
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 „ůnděl s lukem“ náhodně mění symboly na symbol „Srdce s nápisem Wild at
heart“. Vklad do každé z bonusových her je 1 Sk. 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.

Cash Runner
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 12 500 EUR
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 (je-li
k dispozici).
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.
V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné.
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.

El Toro
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 11 200 €
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 (je-li k dispozici.
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.

Full Moon
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 20 650 €
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 zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher (je-li k dispozici).
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.

HYPNO HIPPO
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 10 026 €
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 (je-li k dispozici).
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. 3 Hypno symoly na prostřední linii aktivují 20
bonusových her jsou uvedeny na obrazovce terminálu.
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.

LEONARDO’S CODE
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici).
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. 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. V případě
poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné
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.

MOZART
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci a 10 NEBO 25 výherními liniemi
Maximální sázka na 1 hru: 25 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 EUR
Minimální výherní podíl: 94%
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
 Selhání přístroje anuluje hry a platby
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. Tři a více symboly Scatter aktivují 10 volných
her
Nota znamená Scatter symbol a nahrazuje ostatní symboly
Feature hra je hrána s nastavením výherních linií a sázce spouštěcí hry.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 – 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.

OCAEN TALE
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici).
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.

Ocean Tale 2
Typ Hry
Videohra na 5 válců
Maximální sázka a maximální výhra v 1 hře
Maximální sázka: € 25,Maximální výhra: € 25.000,Kredit: momentální počet kreditů, což je součet vložených mincí, bankovek, žetonů, tiketů, atd.
Výhra: celková výhra v této hře.
Linie: počet aktivovaných (zvolených) výherních linií, což může být 1-25
Sázka na linii: Počet kreditů vsazených na 1 výherní linii.
Sázka: Aktuální sázka – počet aktivních výherních linií násobený sázkou na linii
Feature hra
3 anebo více symbolů TRUHLA S POKLADEM na jakékoliv pozici spouští Feature bonus. Má 2 části:
1. Hráč je vyzván k výběru jedné ze skupiny 5 truhel. Výběrem jedné zjistí počet feature her.
2. Feature hry se hrají ve stejné výherní tabulce, válcové konfiguraci, kreditu a konfiguraci jako spouštěcí sázky.
Všechny
výhry ve feature hrách jsou dvojnásobné, s výjimkou her, které se skládají ze symbolu ŽRALOK. Feature hry
mohou být
znovu spuštěny ve Feature hrách. Hráč si může vybrat jinou truhlu s pokladem, odhalit řadu bonusových her a
multiplikátor. Každá feature hra bude odečítat jeden cent z kreditu.
Popis hry a pravidla
Více výherních linií zvyšuje Vaši šanci na výhru. Po zvolení sázky stiskněte tlačítko „START“. Vždy, když se
válce roztočí,
každý z nich se náhodně zastaví s výběrem symbolů zobrazeným v herním okně. Typ sázky a kombinace
symbolů, které se objeví,
určují výhru. Účelem je roztočit válce tak, aby po jejich zastavení utvořily symboly na výherní linii výherní
kombinaci. Výhra závisí na
utvořené výherní kombinaci. Stisknutím tlačítka GAME INFO zobrazíte na horní obrazovce informace.
Všechny výhry se počítají zleva doprava mimo Scatter výher. K získání výherní kombinace musí být symboly
vedle sebe
na aktivní výherní linii. Minimálně jeden z takových symbolů musí být na prvním válci. Kombinace symbolů
začínající na druhém,
třetím, čtvrtém, či pátém válci zleva nejsou výherní. Bude vyplacena jen nejvyšší výhra na výherní linii. Scatter
výhry jsou vypláceny
navíc k výhrám z výherních linií. Budou vyplaceny jen výhry z aktivních výherních linií, kromě Scatter výher.
Symbol Satter se může
objevit v jakékoliv pozici na válcích. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. V případě výhry z více výherních
linií bude vyplacena
vždy nejvyšší výhra z každé výherní linie. Výhry z více výherních linií se sčítají.
Symbol ŽRALOK je wild a nahrazuje všechny symboly kromě symbolu TRUHLA S POKLADEM. Každá
výhra se Žralokem
nahrazuje Doubles vedle všech multiplikovaných Feature her. Symbol TRUHLA S POKLADEM je symbol
Scatter. Všechny výhry
ve featrure hrách jsou zdvojnásobeny mimo výher se symbolem ŽRALOK. V případě poruchy jsou všechny hry
a výhry neplatné.

PHOENICA
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 5 420 €
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 (je-li k dispozici.
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.

PIRATES
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici.
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. Vklad do každé
z bonusových her je 1 Kč. 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.

QUEEN CLEOPATRA
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou: 25 000 EUR
Kredit: aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí
a vložených bankovek
Výhra: zde se zobrazují aktuální výhry
Sázka: aktuální sázka
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.
Pravidla hry:
Všechny výhry jsou za kombinace totožných symbolů. Budou vyplaceny všechny výhry zleva
doprava, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní kombinace začínají na válci zcela vlevo.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ. Všechny
výherní kombinace jsou na sousedících válcích. SCATTER symboly budou vyplaceny v
jakékoliv pozici na válcích. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra ze zvolené výherní linie.
SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií.
Bonusová hra:
3 a více symbolů SCATTER na obrazovce spouští 10 Feature Her se speciálním expandujícím
symbolem. Jeden speciální expandující symbol je náhodně vybrán na začátku Feature Her.
Během Feature Her expanduje speciální symbol na 3 pozice na válci a vyhrává na jakékoliv
pozici na zvolených 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 – 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.

RED HOT 20
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Minimální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 12 500 €
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 zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle
tabulky výher. Stisknutím tlačítka „Plán hry“ se zobrazí tabulka výher (je-li
k dispozici).
Pravidla hry :
Všechny výhry (kromě Scatteru) budou zhodnocovány zleva doprava. Je
vyplácena pouze nejvyšší výhra na výherní linii (kromě Scatteru). Scatter
výhry jsou připočítávány k výhrám z výherních linií.
Pravidla bonusové hry :
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.

RED HOT 20 XTREME
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou: 25 000 EUR
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 zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle
tabulky výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry jsou za kombinace totožných symbolů. Budou vyplaceny
všechny výhry zleva doprava, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní
kombinace začínají na válci zcela vlevo. Budou vyplaceny všechny výhry ze
zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní kombinace
jsou na sousedících válcích. SCATTER symboly budou vyplaceny v jakékoliv
pozici na válcích. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra ze zvolené výherní
linie. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z 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.

RED HOT 40
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 20 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 20 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou: 25 000 EUR
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 zastaví.Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle
tabulky výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry jsou za kombinace totožných symbolů. Budou vyplaceny
všechny výhry zleva doprava, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní
kombinace začínají na válci zcela vlevo. Budou vyplaceny všechny výhry ze
zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní kombinace
jsou na sousedících válcích. SCATTER symboly budou vyplaceny v jakékoliv
pozici na válcích. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra ze zvolené výherní
linie. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z 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.

RED HOT 40 XTREME
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 20 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou: 25 000 EUR
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
zastaví.Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Pravidla hry :
Všechny výhry jsou za kombinace totožných symbolů. Budou vyplaceny všechny výhry zleva
doprava, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní kombinace začínají na válci zcela vlevo. Budou
vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní
kombinace jsou na sousedících válcích. SCATTER symboly budou vyplaceny v jakékoliv pozici
na válcích. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra ze zvolené výherní linie. SCATTER výhry se
připočítávají k výhrám z 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.

RED HOT BURNING
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 15 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 9 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou: 25 000 EUR
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 zastaví. Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Pravidla hry :
Budou vyplaceny všechny výhry na symboly stejného druhu. Budou vyplaceny všechny
výhry zleva doprava, kromì SCATTERÙ. Všechny výherní kombinace zaèínají na válci
nejvíce vlevo. Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromì
SCATTERÙ. Všechny výherní kombinace jsou na sousedících válcích. SCATTER
symboly vyhrávají na jakékoliv pozici na obrazovce. Bude vyplacena pouze nejvyšší
výhra ze zvolené výherní linie. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám na 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.

RED HOT FRUITS
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Minimální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 12 500 €
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 zastaví.Jakmile se válce zastaví, bude výhra vyplacena podle tabulky výher.
Stisknutím tlačítka „Plán hry“se zobrazí tabulka výher (je-li k dispozici).
Pravidla hry :
Všechny výhry (kromě Scatteru) budou zhodnocovány pouze zleva doprava. Je vyplácena
pouze nejvyšší výhra na výherní linii (kromě Scatteru). Výhry jsou násobeny sázkou na
jednotlivé výherní linie. Scatter výhry budou násobeny celkovou sázkou. Výhry budou
zhodnocovány pouze na aktivních výherních liniích (kromě výhry Scatteru).
Pravidla bonusové hry :
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.

Red Hot Fruits 2
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici.
Bonusová hra
žádná
Pravidla hry :
Vyplácí se jen nejvyšší výhra na linii. Všechny výhry jsou násobeny sázkou na linii.
Všechny výhry jsou počítány zleva doprava a zprava doleva a nemusejí začínat
prvními válci na pravé a levé straně. Scatter symbol se počítá na jakékoliv pozici.
Scatter výhry jsou násobeny celkovou sázkou. Scatter výhry jsou přidány do výher z
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.

RIO GRANDE
Typ hry:
válcová b_76ideo hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici.
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.

ROULETTE
Typ hry:
Stolní elektronická hra
Maximální sázka na jednu pozici: 25€
Maximální výhra z jedné hry: 900€
Herní ukazatelé:
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vložených bankovek
Výhra:
zde jsou zaúčtovány aktuální výhry
Sázka:
aktuální celková sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Statistická obrazovka:
zobrazuje hráči statistiku výsledků her
Statistika her
Popis hry:
Hráč nejdříve zvolí žetony pro sázku dle tabulky 1 (žeton znázorňuje sázkovou hodnotu, ta je navýšena po
celkovém výběru).
Žeton můžete vybrat vícekrát. Sázka se zvyšuje každým výběrem zvolené hodnoty žetonu dle tabulky 1. Žetony
hráč vloží na
vybraná pole hracího stolu (tabulka 2) v daném časovém limitu. Pak se roztočí ruleta, kulička se zastaví na
jednom z polí kruhu
a znázorní se výhra.
Tlačítko:
REPEAT – opakují se všechny sázky z předchozí hry
CLEAR – zahrnuje dvě funkce:
- Jedno stlačení – umožňuje výběr sázkového pole, které má být vymazáno
- Dvojité stlačení – vymaže všechny sázky
DOUBLE – zahrnuje dvě funkce:
- Jedno stlačení – umožňuje výběr sázkového pole, jehož sázka má být zdvojnásobena
- Dvojité stlačení – zdvojnásobí všechny sázky
Hrací stůl
Pravidla hry :
Cílem hry Roulette je vsadit na číslo hracího pole nebo kombinaci čísel, barvu, sloupec nebo rozsah. Ruleta
může být spuštěna
v reálu krupiérem nebo pomocí generátoru náhodných čísel (RNG).
RNG může být umístěn na serveru nebo ve hracím automatu.
Hru tvoří následující kroky:
1. Hráč umístí své sázky v časovém limitu
2. Roztočí se ruleta, kulička se zastaví na jednom poli
3. Prohrávající sázky jsou odstraněny a vítězné sázky jsou vyplaceny.
Roulette typy sázek a výplat
Sázkové pole Typ Výplata
PŘÍMÁ sázka na číslo
0 - 36 35 × bet + bet
SINGLE sázka
Sudá 1 × bet + bet
Lichá 1 × bet + bet
Červená 1 × bet + bet

Černá 1 × bet + bet
Nízká 1 × bet + bet
Vysoká 1 × bet + bet
TUCET
První tucet 2 × bet + bet
Druhý tucet 2 × bet + bet
Třetí tucet 2 × bet + bet
První sloupec 2 × bet + bet
Druhý sloupec 2 × bet + bet
Třetí sloupec 2 × bet + bet
Sázka na VÍCE ČÍSEL
Split (2 sousední č.) 17 × bet + bet
Street (3 svislá č.) 11 × bet + bet
Corner (4 sousední č.) Ř × bet + bet
Sixline (2 sousední streets ) 5 × bet + bet
Info - stránka možností sázek a poměr výplat

Royal Fruits
Typ Hry
Videohra na 5 válců
Maximální sázka a maximální výhra v 1 hře
Maximální sázka: € 25,Maximální výhra: € 5.000,-

Kredit: momentální počet kreditů, což je součet vložených mincí, bankovek, žetonů, tiketů, atd.
Výhra: celková výhra v této hře.
Linie: počet aktivovaných (zvolených) výherních linií, což může být 1-25
Sázka na linii: Počet kreditů vsazených na 1 výherní linii.
Sázka: Aktuální sázka – počet aktivních výherních linií násobený sázkou na linii
Hra Riziko
Získá-li hráč výhru, může ji znásobit ve hře riziko. Rozsvítí se tlačítka „Sázka/ Riziko červená“, nebo
„Maximální
sázka/Riziko černá“. Hra riziko nabízí hráči možnost vsadit jeho výhru jako jednoduchou sázku. Má-li otočená
karta stejnou
barvu (ČERVENOU, nebo ČERNOU), jakou hráč předpověděl volbou jednoho z uvedených tlačítek,
zdvojnásobí tak hráč svou
výhru. V této hře je možné snížit sázku na polovinu stisknutím tlačítka „PŮL“ na dotykové obrazovce. Tuto hru
můžete hrát tak
dlouho, dokud vyhráváte, nebo dokud nedosáhnete Riziko limitu.
Popis hry a pravidla
Více výherních linií zvyšuje Vaši šanci na výhru. Po zvolení sázky stiskněte tlačítko „START“. Vždy, když se
válce
roztočí, každý z nich se náhodně zastaví s výběrem symbolů zobrazeným v herním okně. Typ sázky a kombinace
symbolů,
které se objeví, určují výhru. Účelem je roztočit válce tak, aby po jejich zastavení utvořily symboly na výherní
linii výherní
kombinaci. Výhra závisí na utvořené výherní kombinaci. Stisknutím tlačítka GAME INFO zobrazíte na horní
obrazovce
informace.
Všechny výhry se počítají zleva doprava mimo Scatter výher. K získání výherní kombinace musí být symboly
vedle
sebe na aktivní výherní linii. Minimálně jeden z takových symbolů musí být na prvním válci. Kombinace
symbolů začínající na
druhém, třetím, čtvrtém, či pátém válci zleva nejsou výherní. Bude vyplacena jen nejvyšší výhra na výherní linii.
Scatter výhry
jsou vypláceny navíc k výhrám z výherních linií. Budou vyplaceny jen výhry z aktivních výherních linií, kromě
Scatter výher.
Symbol Satter se může objevit v jakékoliv pozici na válcích. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. V případě
výhry z více
výherních linií bude vyplacena vždy nejvyšší výhra z každé výherní linie. Výhry z více výherních linií se sčítají.
Symbol KORUNA Scatter symbol.
V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné.

SEALED WITH A KISS
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 20 650 €
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 (je-li k dispozici).
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.

SPANISH GOLD
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici.
Pravidla hry :
Výherní kombinace na výherních liniích platí zleva doprava. Pokud se zobrazí na válcích 2, 3 nebo 4
symbol žraloka, pak se všechny symboly na tomto válci změní na symbol žraloka, čili žolíka, včetně
scatter symbolu KANÓN. Scatter symbol KANÓN bude ale zhodnocen na válci pouze 1x. Vyplaceny
budou všechny výhry zleva doprava, kromě scatter výhry, které platí na každé pozici.
Pravidla bonusové hry :
S každou scatter výhrou obdržíte jeden výstřel na španělskou galeónu. Bude-li galeóna zasažena a
potopena, dostanete truhlu obsahující počet bonusových her a multiplikátor. Po neúspěšném zásahu
galeóny bonusová hra končí.
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.

The Adventures of Captain Nemo
Typ Hry
Videohra na 5 válců
Maximální sázka a maximální výhra v 1 hře
Maximální sázka: € 25,Maximální výhra: € 17.943,Kredit: momentální počet kreditů, což je součet vložených mincí, bankovek, žetonů, tiketů, atd.
Výhra: celková výhra v této hře.
Linie: počet aktivovaných (zvolených) výherních linií, což může být 1-25
Sázka na linii: Počet kreditů vsazených na 1 výherní linii.
Sázka: ůktuální sázka – počet aktivních výherních linií násobený sázkou na linii
Feature hra
3 anebo více symbolů TRUHEL S POKLADEM na jakékoliv pozici spouští Feature bonus. Má 3 části:
1. Hráč je vyzván ke zvolení jednoho ze skupiny pěti symbolů (položek). Zvolený symbol odhalí počet feature
her.
2. Hráč je vyzván ke zvolení jednoho ze skupiny jiných pěti symbolů. Zvolený symbol odhalí peněžitou výhru,
která se
násobí celkovou sázkou.
3. Feature hry jsou hrány se stejnou sázkou na linii a počtem výherních linií, jaká byla zvolena v okamžiku
spouštění
feature her. Během feature her lze získat další feature hry, v jejichž průběhu je možno přidat 5 až 15 hraných her
(náhodně), aniž by hráč musel cokoliv vybrat. Každá feature hra bude odečítat jeden cent z kreditu.
Znovuprotočení
Symbol Wild na 2, či více válcích způsobí stop efekt. Válce, na nichž se symbol Wild objeví, zůstanou stát a
ostatní se znovu protočí. Hráč vyhrává výhry z výsledných výherních linií. Válce se mohou znovu protočit
jednou až pětkrát. Objeví-li se během znovu protáčení symbol Wild, rozšíří se, ale není držen.
Během znovu protáčení nejsou spouštěny žádné bonusy. Ke stop efektu dochází pouze během základní hry.
Každá Feature hra odečte z kreditu jeden cent.
Hra Riziko
Získá-li hráč výhru, může ji znásobit ve hře riziko. Rozsvítí se tlačítka „Sázka/ Riziko červená“, nebo
„Maximální sázka/Riziko černá“. Hra riziko nabízí hráči možnost vsadit jeho výhru jako jednoduchou sázku.
Má-li otočená karta stejnou barvu (ČERVENOU, nebo ČERNOU), jakou hráč předpověděl volbou jednoho z
uvedených tlačítek, zdvojnásobí tak hráč svou výhru. V této hře je možné snížit sázku na polovinu stisknutím
tlačítka „PŮL“ na dotykové obrazovce. Tuto hru můžete hrát tak dlouho, dokud vyhráváte, nebo dokud
nedosáhnete Riziko limitu.
Popis hry a pravidla
Více výherních linií zvyšuje Vaši šanci na výhru. Po zvolení sázky stiskněte tlačítko „START“. Vždy, když se
válce roztočí, každý z nich se náhodně zastaví s výběrem symbolů zobrazeným v herním okně. Typ sázky a
kombinace symbolů, které se objeví, určují výhru. Účelem je roztočit válce tak, aby po jejich zastavení utvořily
symboly na výherní linii výherní kombinaci. Výhra závisí na utvořené výherní kombinaci. Stisknutím tlačítka
GAME INFO zobrazíte na horní obrazovce informace.
Všechny výhry se počítají zleva doprava mimo Scatter výher. K získání výherní kombinace musí být symboly
vedle sebe na aktivní výherní linii. Minimálně jeden z takových symbolů musí být na prvním válci vlevo.
Kombinace symbolů začínající na druhém, třetím, čtvrtém, či pátém válci zleva nejsou výherní. Bude vyplacena
jen nejvyšší výhra na výherní linii. Scatter výhry jsou vypláceny navíc k výhrám z výherních linií. Budou
vyplaceny jen výhry z aktivních výherních linií, kromě Scatter výher.
Symbol Satter se může objevit v jakékoliv pozici na válcích. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. V případě
výhry z více výherních linií bude vyplacena vždy nejvyšší výhra z každé výherní linie. Výhry z více výherních
linií se sčítají. Symbol NEMO je wild a nahrazuje všechny symboly kromě symbolu TRUHLA S POKLADEM.
Symbol Truhla s pokladem je Scatter symbol. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné.

GOLDEN BEAR
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
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 (je-li k dispozici.
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.

Total Hot 7
Typ hry:
válcová video hra se 4 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 5 000 €
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 (je-li k dispozici).
Pravidla hry:
Vyplácí se jen nejvyšší výhra na linii. Výhry se počítají zleva doprava na aktivní
výherní linii začínající na válci vlevo. V případě poruchy jsou všechny výhry a hry
neplatné.
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.

Wonderland
Typ Hry
Videohra na 5 válců
Maximální sázka a maximální výhra v 1 hře
Maximální sázka: € 25,Maximální výhra: € 25.000,Kredit: momentální počet kreditů, což je součet vložených mincí, bankovek, žetonů, tiketů, atd.
Výhra: celková výhra v této hře.
Linie: počet aktivovaných (zvolených) výherních linií, což může být 1-25
Sázka na linii: Počet kreditů vsazených na 1 výherní linii.
Sázka: ůktuální sázka – počet aktivních výherních linií násobený sázkou na linii
Feature hra
3 anebo více symbolů KOCOUR ŠKLÍBA na jakékoliv pozici spouští Feature bonus. Má 2 části:
1. Hráč volně prochází v krásném 3D prostředí podle příběhu ůlenky v říši divů. Uvnitř si vybere jednu položku
(symbol) s počtem volných protočení válců a s multiplikátorem X2.
2. Feature hry se hrají ve stejné výherní tabulce, válcové konfiguraci, kreditu a konfiguraci jako spouštěcí sázky.
Všechny výhry ve feature hrách jsou zdvojnásobeny, mimo výher s wild symbolem KAPESNÍ HODINKY. Hry
Feature hry mohou být znovu spuštěny ve Feature hrách. Znovu spuštění odstartuje bonusovou hru znovu poté,
až je dohrána probíhající bonusová aktuální hra. Hráč si může vybrat jinou položku, odhalit řadu bonusových her
a multiplikátor x2, který je přiřazen příslušné feature hře. Každá feature hra bude odečítat jeden cent z kreditu.
Riziko
Získá-li hráč výhru, může ji znásobit ve hře riziko. Rozsvítí se tlačítka „Sázka/ Riziko červená“, nebo
„Maximální sázka/Riziko černá“. Hra riziko nabízí hráči možnost vsadit jeho výhru jako jednoduchou sázku.
Má-li otočená karta stejnou barvu (ČERVENOU, nebo ČERNOU), jakou hráč předpověděl volbou jednoho z
uvedených tlačítek, zdvojnásobí tak hráč svou výhru. V této hře je možné snížit sázku na polovinu stisknutím
tlačítka „PŮL“ na dotykové obrazovce. Tuto hru můžete hrát tak dlouho,
dokud vyhráváte, nebo dokud nedosáhnete Riziko limitu.
Popis hry a pravidla
Více výherních linií zvyšuje Vaši šanci na výhru. Po zvolení sázky stiskněte tlačítko „START“. Vždy, když se
válce roztočí, každý z nich se náhodně zastaví s výběrem symbolů zobrazeným v herním okně. Typ sázky a
kombinace symbolů, které se objeví, určují výhru. Účelem je roztočit válce tak, aby po jejich zastavení utvořily
symboly na výherní linii výherní kombinaci. Výhra závisí na utvořené výherní kombinaci. Stisknutím tlačítka
GAME INFO zobrazíte na horní obrazovce informace. Všechny výhry se počítají zleva doprava mimo Scatter
výher. K získání výherní kombinace musí být symboly vedle sebe na aktivní výherní linii. Minimálně jeden z
takových symbolů musí být na prvním válci. Kombinace symbolů začínající na druhém, třetím, čtvrtém, či pátém
válci zleva nejsou výherní. Bude vyplacena jen nejvyšší výhra na výherní linii. Scatter výhry jsou vypláceny
navíc k výhrám z výherních linií. Budou vyplaceny jen výhry z aktivních výherních linií, kromě Scatter výher.
Symbol Satter se může objevit v jakékoliv pozici na válcích. Scatter výhry se násobí celkovou sázkou. V případě
výhry z více výherních linií bude vyplacena vždy nejvyšší výhra z každé výherní linie. Výhry z více výherních
linií se sčítají. Symbol KAPESNÍ HODINKY je wild a nahrazuje všechny symboly kromě symbolu KOCOUR
ŠKLÍBA. Každá výhra s KAPESNÍMI HODINKAMI nahrazuje Doubles vedle všech multiplikovaných Feature
her. Symbol KOCOUR ŠKLÍBA je symbol Scatter. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné.

BEAR TRACKS
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

24 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry :
Logo “Bear Tracks” nahrazuje všechny symboly kromě BONUSu. S pěti symboly loga získáte nejvyšší výhru.
Na každém válci se nachází tzv. výměnná část se symboly, které ve hře nezaujímají pevně stanovenou pozici.
Výběr symbolů v této části válce se náhodně určí na začátku hry a může se na každém válci lišit. Kombinace
symbolů nepadají se stejnou pravděpodobností.
Padne-li bonusový symbol na všech pozicích prvního válce, válec se přestane otáčet a spustí se automatické
otáčení ostatních válců. Všechny symboly, které nyní padnou, zaujmou taktéž pevně stanovenou pozici. Dokud
se na válcích objevují další bonusové symboly, pokračuje i automatické otáčení válců.
Objeví-li se na všech pozicích válců bonusové symboly, spustí se volné hry. Při poruše jsou všechny hry a výhry
neplatné.
Pravidla bonusové hry :
Ve volných hrách hrajete se stejným nastavením jako v regulérní hře (počet výherních řad, výše sázky na řadu,
tabulka výher). Hra začíná s 15 volnými hrami.
Jestliže padne na všech pozicích prvního válce stejný symbol medvěda, spustí se bonusová funkce s medvědí
pastí. Při tom zaujmou pevně danou pozici všechny symboly prvního válce, všechna loga a také symboly
medvěda, které pasují k symbolům na prvním válci. Otáčení válců pak probíhá automaticky, přičemž zaujímají
fixní pozici všechny symboly, které se hodí k prvnímu válci. Válce se točí tak dlouho, dokud se ve hře objevují
výherní symboly. Bonusová funkce končí, jakmile nepadne ani jeden výherní symbol nebo jsou-li všechna
políčka válců zafixována. Poté se vypočítají výhry za jednotlivé řady.
V posledním otočení válců máte možnost vyhrát dalších 15 volných her.
Celkem můžete ve hře vyhrát až 150 volných her.
Hra Riziko
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.

BLAZING GEMS
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry:
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů. Budou vyplaceny všechny
výhry na kombinacích zleva doprava, kromě scatterů. Budou vyplaceny všechny výhry ze
zvolených výherních linií, kromě scatterů. Všechny hry budou hrány na maximálním počtu
linií dokud bude k dispozici dostatečný počet kreditů.
Symboly z výherních kombinací zmizí a výhry z nich se připočtou k celkové výhře.
Na jejich místo spadnou symboly shora. Výherní symboly znovu zmizí.
Výhry z nich jsou zhodnoceny a připočteny k celkové výhře. Tento proces pokračuje, dokud
přicházejí nové výhry.
Symboly Scatter se objevují pouze na válcích 1, 2 a 3.
Symboly Scatter budou vyplaceny na jakékoliv pozici na obrazovce.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé výherní linie.
Během Feature Her lze vyhrát Feature Hry znovu.
Feature Hry jsou hrány se sázkou a liniemi nastavenými při jejich spuštění.
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.
Bonusová hra:
Tři symboly SCATTER spouští bonusové hry.
Během bonusové hry
3 SCATTER symboly spouští další 3 Feature Hry
4 SCATTER symboly spouští dalších 6 Feature Her
5 SCATTER symbolů spouští dalších10 Feature Her
Hra Riziko
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.

BOOK OF THE 7 SEAS
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
25 EUR
Maximální výhra z jedné hry:
25 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou:
25 000 EUR
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.
Pravidla hry :
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů.
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinacích zleva doprava, kromě scatterů.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě scatterů.
Symboly Scatter budou vyplaceny na jakékoliv pozici na obrazovce.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé výherní linie.
Scatter výhry se připočítávají k výhrám z výherních linií.
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.
Pravidla bonusové hry:
3 a více symbolů SCATTER na obrazovce spouští 10 Feature Her se speciálním expandujícím
symbolem. Jeden speciální expandující symbol je náhodně zvolen na začátku Feature Her.
Během Feature Her expanduje speciální symbol tak, aby zakryl 3 pozice na válci a bude
vyplacen na každé pozici na zvolených výherních liniích.Během Feature Her lze vyhrát
Feature Hry znovu.
Feature Hry jsou hrány se sázkou a liniemi nastavenými při jejich spuštění.
Hra Riziko
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.

EYE OF THE DRAGON
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.

Pravidla hry:
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů.
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinacích zleva doprava, kromě SCATTERŮ.
Všechny výherní kombinace začínají na válci zcela vlevo.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ.
Všechny kombinace na liniích jsou na sousedících válcích. Symboly SCATTER budou
vyplaceny na jakékoliv pozici na obrazovce. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé
zvolené výherní linie. SCATTER výhry budou připočteny k výhrám z výherních linií. Během
Feature Her lze vyhrát Feature Hry znovu.
Feature Hry jsou hrány se sázkou a liniemi nastavenými při jejich spuštění. WILD nahrazuje
všechny symboly. Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.
Bonusová hra:
3 a více symbolů SCATTER na obrazovce spouští 10 Feature her se speciálním expandujícím
symbolem. Jeden speciální expandující symbol je náhodně zvolen na začátku Feature Her.
Během Feature Her expanduje speciální symbol tak, aby zakryl 3 pozice na válci a bude
vyplacen na každé pozici na zvolených výherních liniích. WILD nahrazuje všechny symboly
kromě speciálního expandujícího symbolu.
Hra Riziko
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.

FABULOUS 81
Typ hry:
válcová video hra se 4 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry :
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů.
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinacích zleva doprava.
Všechny výherní kombinace začínají na válci zcela vlevo.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií.
Všechny kombinace na liniích jsou na sousedících válcích.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie.
JOKER nahrazuje všechny symboly.
JOKER se objevuje na nejvíce 3 válcích.
Každý JOKER ve výherní linii zdvojnásobí výhru
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.

Hra Riziko
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.

HOLD YOUR HORSES
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

24 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry :
Veškeré symboly koníků se ve hře mohou objevovat jako samostatné nebo jako zdvojené
symboly. Zdvojené symboly při vypočítávání výhry odpovídají hodnotě dvou stejných
jednoduchých symbolů. Je-li symbol koně nahrazen symbolem loga HOLD YOUR HORSES,
počítá se tento symbol rovněž jako dva symboly.
Padne-li Vám symbol BONUS na všech pozicích válce, vyhráváte volné hry.
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.
Pravidla bonusové hry :
Ve volných hrách hrajete se stejným nastavením jako v regulérní hře (počet výherních řad,
výše sázky na řadu, tabulka výher). Hra začíná s 15 volnými hrami.
Jestliže vám na všech pozicích prvního válce padne stejný symbol koně, spustí se bonusová
funkce, v níž si můžete „zkrotit svého koně“. Při této funkci zaujmou pevně danou pozici
všechny stejné symboly koňů na prvním válci, všechny jednoduché i zdvojené symboly a také
symboly loga, které pasují k symbolům na prvním válci. Otáčení válců pak probíhá
automaticky, přičemž zaujímají pevně stanovenou pozici všechny symboly, které se hodí k
prvnímu válci. Válce se točí tak dlouho, dokud se ve hře objevují výherní symboly. Bonusová
funkce končí, jakmile nepadne ani jeden výherní symbol nebo jsou-li všechna políčka válců
zafixována. Poté se vypočítají výhry za jednotlivé řady. Při posledním otočení válců máte
možnost vyhrát dalších 15 volných her. Celkem můžete ve hře vyhrát až 150 volných her.
Hra Riziko
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.

MAYAN MOONS
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry :
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů.
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace zleva doprava, kromě SCATTERŮ. Všechny
výherní kombinace začínají na válci zcela vlevo.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ.
Všechny kombinace na liniích jsou na sousedících válcích.
Symboly SCATTER budou vyplaceny na jakékoliv pozici na obrazovce.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra na každé zvolené výherní linii.
SCATTER výhry se připočítávají k výhrám na výherní linii.
Během Feature Her nelze vyhrát další Feature Hry.
Feature Hry jsou hrány se sázkou a liniemi zvolenými v okamžiku jejich spuštění. Při poruše
jsou všechny výhry a hry neplatné.
Pravidla bonusové hry:
3 a více symbolů Scatter MĚSÍC spouští 15 feature her s bonusovými výhrami na symbol
SLUNCE. Všechny symboly MĚSÍC se ve feature hrách mění v symbol PŮLMĚSÍC a
zůstávají jako pozadí na obrazovce. Každý symbol SLUNCE, který se zastaví na symbolu
PŮLMĚSÍC, vyhrává BONUSOVOU VÝHRU.
Hra Riziko
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.

PLENTY OF GEMS 40
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry:
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů. Budou vyplaceny všechny
výhry na kombinacích zleva doprava, kromě scatterů. Budou vyplaceny všechny výhry ze
zvolených výherních linií, kromě scatterů. Symboly scatter budou vyplaceny na jakékoliv
pozici na obrazovce. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie za
každý symbol. Scatter výhry budou připočteny k výhrám z výherních linií. Všechny hry
budou hrány na maximálním počtu linií dokud bude k dispozici dostatečný počet kreditů.
Všechny výhry jsou v kreditech. WILD nahrazuje všechny symboly kromě scatterů.
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.
Hra Riziko
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.

REEL ATTRACTION
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry / bonusová hra:
WILD se rozšíří, pokryje všechny pozice prvního válce a posune všechny válce se symbolem
MAGNET doleva. WILD nahrazuje všechny symboly kromě SCATTER.
3, 4 nebo 5 SCATTER symbolů spouští 20 VOLNÝCH HER. Volné hry lze znovu spustit
pouze jednou. REEL SLIDE se OBJEVÍ, když se je na 1. válci VĚDEC + jeden nebo více
MAGNET na 2., 3., 4. nebo 5. válci. VĚDEC se rozšíří, pokryje všechny pozice prvního válce
a posune všechny válce se symbolem MAGNET doleva. Rozšíří-li se VĚDEC ve volné hře,
zůstane po zbytek volných her v rozšířené podobě.
Všechny výhry jsou za kombinace totožných symbolů. Budou vyplaceny všechny výhry zleva
doprava, kromě SCATTERŮ. Všechny výherní kombinace začínají na válci zcela vlevo.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ. Všechny
výherní kombinace jsou na sousedících válcích.
SCATTER symboly budou vyplaceny v jakékoliv pozici na válcích. Bude vyplacena pouze
nejvyšší výhra ze zvolené výherní linie. SCATTER výhry se připočítávají k výhrám z
výherních linií. Během Feature Her lze vyhrát další Feature Hry. Feature hry jsou hrány se
sázkou a liniemi zvolenými v okamžiku jejich spuštění. Při poruše jsou všechny hry a výhry
neplatné.
Hra Riziko
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.

WILD AT HEART
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru:
Maximální výhra z jedné hry:
Maximální výhra s double up hrou:

25 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR

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.
Pravidla hry:
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů.
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinacích zleva doprava, kromě SCATTERŮ.
Symboly SCATTER budou vyplaceny na jakékoliv pozici na obrazovce.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě SCATTERŮ.
Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z každé zvolené výherní linie.
SCATTER výhry budou připočteny k výhrám z výherních linií.
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné.
Bonusová hra:
Tři SCATTER symboly vyhrávají 15 VOLNÝCH HER se srdcovým multiplikátorem.
Před VOLNÝMI HRAMI si vyberte srdce, která budete sbírat.
Během VOLNÝCH HER sbírejte srdce na válcích 1, 3 a 5.
Nasbíráte-li počet srdcí, který jste si zvolili nebo více, vaše VÝHRA Z VOLNÝCH HER se
bude násobit číslem, které jste na začátku zvolili.

Hra Riziko
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.

APEX LEGEND OF THE SPHINX
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 €
Minimální výherní podíl: 94%
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:

Bonusová hra:
Máte-li na pozicích 2,3 a 4 symbol „Sphinx“, tak vyhráváte bonusové hry navíc. 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.

THE LADY OF WALL STREET
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 EUR
Maximální výhra z jedné hry: 25 000 EUR
Maximální výhra s double up hrou: 25 000 EUR
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.
Pravidla hry :
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinace stejných symbolů.
Budou vyplaceny všechny výhry na kombinacích zleva doprava, kromě scatterů.
Budou vyplaceny všechny výhry ze zvolených výherních linií, kromě scatterů.
Symboly scatter budou vyplaceny na jakékoliv pozici na obrazovce. Bude vyplacena pouze nejvyšší výhra z
každé zvolené výherní linie. Scatter výhry budou připočteny k výhrám z výherních linií. Všechny výhry jsou v
kreditech.
Při poruše jsou všechny hry a výhry neplatné. WILD nahrazuje všechny symboly kromě scatterů. Pokud jeden a
více WILD symbolů nahrazují jiný symbol ve výherní kombinaci, pak zdvojnásobí výhru.
Pravidla bonusové hry:
3 a více symbolů scatter na obrazovce spouští 15 Feature Her.
Během Feature Her jsou výhry násobeny 3 krát.
Během Feature Her lze vyhrát Feature Hry znovu.
Feature Hry jsou hrány se sázkou a liniemi nastavenými při jejich spuštění.
Hra Riziko
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.

STAR FIRE
Typ hry:
válcová video hra s 5 otáčejícími se válci
Maximální sázka na 1 hru: 25 €
Maximální výhra z jedné hry: 22 500 €
Kredit:
aktuální stav kreditu, zde jsou zobrazeny hodnoty všech vhozených mincí a vložených
bankovek
Banka:
zde jsou zaúčtovány všechny výhry
Sázka:
aktuální sázka
Informační lišta:
zobrazuje hráči aktuální informace o hře
Výherní linie
1-10
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 :
Je-li na výherní linii symbol žolíka, vyhráváte dvojnásobek. Symbol žolíka
nahrazuje všechny symboly kromě Scatter symbolu hvězda.Výherní kombinace
jsou zhodnoceny jen zleva doprava, kromě Scatter výher, které platí na
jakékoliv pozici na válci a jsou vždy vyplaceny dodatečně.Výhry na
jednotlivých liniích budou vynásobeny sázkou na linii a Scatter výhry budou
znásobeny celkovou sázkou.
Pravidla bonusové hry :
Máte%li na libovolných pozicích 3 nebo více Scatter symbolů (hvězd), pak
vyhráváte bonusové hry. Zvolte dvě hvězdy a každá z nich ukáže počet
bonusových her, které vyhráváte. Celkový počet bonusových her jejich
součtem. Všechny výhry v bonusové hře budou zdvojnásobeny a všechny
výhry se žolíkem zčtyřnásobeny. V bonusové hře můžete vyhrát další
bonusové hry. 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.

