
HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

Systém :          VLT VIDEO GAMES
Min. sázka na jednu hru: 1 Kč
Max. sázka na jednu hru:  1.000 Kč
Max. výhra z jedné hry: 1.000.000 Kč

Nastavený výherní podíl: 89 - 96 %

Vložení kreditu ( dle nastavení ) :     
- možné akceptovatelné  mince:   2, 5, 10, 20, 50 Kč
- možné akceptovatelné bankovky:  50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč
- obsluhou:         klíčem po krocích, krok lze nastavit

 v rozsahu od 10 do 1.000 Kč
− hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení 

terminálu

Vyplacení kreditu :   
- obsluhou:         klíčem

Reklamace :
Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech

provozovatel herního systému.

Společné vlastnosti her :
Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv 

tuto funkci opakování zrušit stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART.
Popis a vlastnosti konkrétní hry je možno v dané hře na herním terminálu vyvolat stiskem tlačítka INFO.

Komplexní herní plán je volitelně přístupný v režimu výběru her pod tlačítkem INFO.

Doplňkové hry základních her :
K dispozici jsou dvě různé riskové hry. Dle nastavení je aktivní vždy jen jedna. Každou výhru ze 

základní hry lze v dané riskové hře ovlivnit, funkci riskování lze aktivovat či deaktivovat tlačítkem RISK.  
Risková hra neodečítá kredit.
Risk 1 :

 Risková hra 1 má možnost aktuální výhru násobit nulou nebo dvěma, maximálně však do výše 
1.000.000. Výhry nad 500.000 nelze riskovat a připisují se rovnou do KREDITU.
Risk 2 :

 V prvním kroku této riskové hry 2 se aktuální výhra násobí nulou nebo dvěma, v dalších krocích je 
riskovaná částka rozdělena na výherní dvojnásobnou a proherní poloviční. Maximální výhra je omezena 
částkou 1.000.000. Výhry nad 500.000 nelze riskovat a připisují se rovnou do KREDITU. 
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Popis hry GOLDEN JOKER

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry GOLDEN BONUS

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. 

Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých se pak 
za každý zobrazený symbol JOKER, kdekoliv v poli válců vygeneruje výhra ve výši dvaceti násobku 
aktuální sázky. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS GAMES a nelze je 
převádět do jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry GOLDEN CHERRY

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.

 Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých pak 
dokrokovává každý válec v opačném směru točení a to o max. 8 pozic do nejvýhodnější výherní kombinace 
třešní. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS GAMES a nelze je převádět do 
jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou 
připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry GOLDEN FOUR

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva a za tři symboly vedle sebe zprava. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 350.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry MYSTERY FOUR

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.

Výherní kombinace MYSTERY symbolu  jsou criss-cros, výši výhry generují náhodně v rozsahu 
definovaném v tabulce výher na horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři 
symboly vedle sebe zleva a za tři symboly vedle sebe zprava. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 450.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry JOKER CLASSIC

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 350.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry PAEGAS

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. 

Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní kombinace symbolu 
MYSTERY jsou criss-cros. Tyto výhry jsou platné v počtu třech, čtyřech nebo pěti symbolů kdekoliv v poli 
válců. Dle tabulky výher jsou platné výhry za dva, tři, čtyři nebo pět symbolů vedle sebe zleva i zprava 
vyjma symbolů MYSTERY. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 300.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry MAGIC FOUR

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 81 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. 

Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní kombinace MYSTERY 
symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na horním monitoru 
terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za čtyři symboly vedle sebe a tři symboly vedle sebe zleva i 
zprava. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 1.250.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry WILD GAME

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní línie v 
kombinaci se symbolem JOKER  jsou criss-cros. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle 
sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 300.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry GOLDEN JOKER II

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením 
tlačítkem START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí 
trojice válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry JOKER CLASSIC II

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry JOKER CLASSIC III

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 81 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace XX symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na horním 
monitoru terminálu.Dle tabulky výher jsou platné výhry za čtyři symboly vedle sebe a tři symboly vedle 
sebe zleva i zprava. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 500.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry BAR BAR

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Výherní kombinace symbolu MYSTERY jsou criss-cros bez finanční výhry, generují 
náhodně pouze počet volných her neodečítající kredit a to v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu. V těchto volných hrách se případné výhry násobí náhodným násobkem v 
rozsahu definovaném v tabulce výher. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. 
Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 2.000.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry SUPER X

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích zleva a 27 výherních liniích zprava, celkem tedy na 54 výherních 
liniích  se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol XX 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, v této kombinaci je pak základní hodnota výhry se 
symbolem XX násobena třemi. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva i zprava. 
Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 700.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry CORSAIR

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol KAPITÁN nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu KAPITÁN jsou criss-cros. Pokud se kdekoliv v hracím poli objeví symbol KAPITÁN, 
pak jsou i všechny ostatní výhry criss-cross. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. 
Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 250.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry GOTHIC

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 10 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol KORUNA nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu PEČEŤ jsou criss-cros bez finanční výhry, generují náhodně pouze počet volných her 
neodečítající kredit a to v rozsahu definovaném v tabulce výher na horním monitoru terminálu. V těchto 
volných hrách se případné výhry násobí náhodným násobkem v rozsahu definovaném v tabulce výher. Dle 
tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva i zprava. Získané výhry jsou připisovány 
do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 3.500.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry CORRIDA

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 11-ti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol BÝK nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní kombinace 
symbolů TOREÁDOR a ŠPANĚLKA jsou criss-cros. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři, čtyři nebo 
pět symbolů kdekoliv vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 650.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry DEEP WATER

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 11-ti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol CHOBOTNICE nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu LASTURA  generují náhodně pouze počet volných her neodečítající kredit a to v 
rozsahu definovaném v tabulce výher na horním monitoru terminálu. V těchto volných hrách se případné 
výhry násobí náhodným násobkem v rozsahu definovaném v tabulce výher.Výherní kombinace symbolů 
KRAB a KONÍK jsou criss-cros. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři, čtyři nebo pět symbolů kdekoliv 
vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 7.000.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry OHNIVÝ PTÁK

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol OHNIVÝ PTÁK nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle 
tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry BABYLON

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol MINCE nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. 

Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých se pak 
za každý zobrazený symbol MINCE, kdekoliv v poli válců vygeneruje výhra ve výši dvaceti násobku 
aktuální sázky. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS METER a nelze je 
převádět do jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry STAR AFRICA

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol DIAMANT nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.

 Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých pak 
dokrokovává každý válec v opačném směru točení a to o max. 8 pozic do nejvýhodnější výherní kombinace 
symbolů HLAVA LVA. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS METER a nelze je 
převádět do jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 200.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry LUCKY CARD

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol ESO nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva a za tři symboly vedle sebe zprava. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 350.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry JUNGLE

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol OPICE nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do CREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 350.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry HOT STARS

V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol HVĚZDY nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, v této 
kombinaci je pak základní hodnota výhry se symbolem HVĚZDY násobena dvěma. Dle tabulky výher jsou 
platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 304.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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Popis hry SCARABEUS

   V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením 
tlačítkem START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí 
trojice válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami 
vah jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na válcích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo 
nevýherní. Tato hra má dva různé způsoby vyhodnocování výherních linií.

V základní hře jsou platné výhry na pěti výherních liniích za tři symboly vedle sebe. Výherní 
kombinace symbolu Scarabeus vygenerují náhodně 2-10 criss-cross her a automaticky přepnou hru z 
vyhodnocování 5 výherních linií na vyhodnocování 27 výherních linií. Počet vygenerovaných criss-cross 
her nelze převádět do jiných sázek. Symbol Hlava Faraona nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. 
Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do 
KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 244.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

Popis hry FLAMING FRUITS

   V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením 
tlačítkem START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí 
pětice válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami 
vah jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Pouze výherní kombinace scatter symbolu HVĚZDA jsou criss-cross. Dle tabulky 
výher jsou platné výhry za dva, tři, čtyři nebo pět symbolů kdekoliv vedle sebe, zleva i zprava. Získané 
výhry jsou připisovány do KREDITU.

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 384.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!

14



Popis hry BAR BAR II

   V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.

Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na válcích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo 
nevýherní. Tato hra má dva různé způsoby vyhodnocování výherních linií.

V základní hře jsou platné výhry na pěti výherních liniích za tři symboly vedle sebe. Vyjímkou 
je scatter symbol MYSTERY, jehož výherní kombinace jsou vždy criss-cross, vygenerují náhodně 2-10 criss-
cross her a automaticky přepnou hru z vyhodnocování 5 výherních linií na vyhodnocování 27 výherních 
linií. Počet vygenerovaných criss-cross her nelze převádět do jiných sázek. Symbol Joker nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. 
Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 432.000, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!
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