WILD FLAME SEVENS
WILD FLAME SEVENS je klasická vi deo hra se 3 válci (3 symboly na válec), 3 řádky a 27
výherními liniemi. Hr a o bsahuje di voký sym bol "W ILD FLAME", bonusový scatter sym bol
"RESPIN", bonusovou hru " RESPIN" s 10 bonusovým i otočením i zdarma, a m ult iplikáto r
výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Č erven á se dmička

Zelený BA R

Ohniv á sedmi čka

Žlutý BAR

Respin
Bonusový „scatter“ sym bo l

Červený BAR

Wild Fl ame (horní po lovina)
Di vo ký sym bol

Dol ar

Wild Fl ame (spodní po lovina)
Di vo ký sym bol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je mož né sp ustit pouze při dostatečné sumě v po líčku KREDIT pro zvolenou sázku.
Sázející v poli SÁZKA navo lí cel ko vou sá zku do hry. Po zvo len í li bovo lné výše sázky v
políčk u SÁZKA a stlače ní tlačítka START se tato částka o dečte u každ é nové hry z kredit u
v políčku KREDIT a hra za čne vyobraze ním opticky se otáčej ící ch válců p ři k aždém
stisknutí t lačítka START, nebo po ku d je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART)
každým o dečten ím sázky. Hráč má také možnost zahájit novou h ru ro zto čen ím válců
kliknutím kurzore m myši nebo dotykem prstu pří mo na vál ce na o bra zovce . Pokud se
na válcíc h na konci ka ždého her ního kola o bjeví jakáko liv výher ní kombinace z výher ní
tabulky, pak hráč získ ává výhru dl e výher ní tabulky pro dano u výherní kom bi naci d le
aktuál ní výše sázky. V případě, že ne ní dosažena žádná výher ní kom binace, je he rní
kol o považováno za uko nčené a hráč mů že p okračovat do další ho herního kola .

PODSTATA HRY
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) nap říč vše mi 3 válci a na minimálně 1 z 27
výherníc h li ni í tvoří výhe rní kombinac i. Vše chny výherní kombin ace jsou kalkulo vány
pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíc e vl evo. Vy pl ácena je pouze nejvyšší výhra
z výherní ko mbinace z každé výhe rní lini e.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY

Di voký symbol
Symbol "WILD FLAME" je divoký sym bol, kte rý nahrazuje jakýkoliv ji ný symbol
na aktuálním válci kro mě bonuso vého scatte r symbolu "RE SPIN " po uze po kud
je so učástí výher ní kom binace na alespoň 1 z 27 výhe rních linií. K aždý akt ivní
symbo l "WILD" n a jak émkoliv válci a na j akékoliv aktivní výher ní linii náso bí
výhru dvakrát (2x). Ka ždý aktivní div oký symbol "WILD" nahra zuje jakýkol iv
ji ný symbol kromě bo nus scatter symbol u. Ka ždý aktivn í divoký symbol "WILD"
náso bí výhru dvakrá t (2x).
Scatter symbol

Scatter symbol RESPIN se m ůže objevit na jakémko liv válci. 3 scatter sym boly RESPIN,
každý na je dnom válci a na jakéko liv pozici spouští bonusovou funkci s 1 0 respi ny.
Pokud se objeví 2 stejné symboly na výherní l inii během bonusové funkce (ka ždý symbo l
na j ednom vá lci), jso u tyto sym bo ly drženy na svých pozicích a válec s ne ho díc ími se
symbo ly se ještě jednou proto čí zdarma, s šancí vytvořit výhe rní kom binaci. Respiny
jso u aktivní pouze pro sázku za kterou byl y spuštěny. Další respi ny je m ožné vyhrát
během již aktiv ní bo nusové funkce.
Během bonusové funkce respin m ůže hráč měnit sázk u a po kusit se spustit bo nusovou
funkci na všech dost upných ho dnotách sá zek. Během bonusové fu nk ce je hráč i str háván
kredit jako v bě žné hře. P ou ze bonusové protočení je dnoho v álce s nehodící mi se
symbo ly je zdarma.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 3 válce, 3 řady a 27 výhern ích l ini í.
‒ Maximální sázk a 1 0 00, K č.
‒ Všechny výherní kombinace j so u vyplá ceny pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vl evo.
‒ Vypláce na je pou ze nejvyšší výhra z výhe rní kom binace z každé výherní linie
‒ Sym bol "WILD FLAME " je divoký symbol a nahrazuje j akýkoliv jiný sym bol kromě
bonusového sca tter sy mbolu "RESP IN".
‒ Di vo ký sym bo l "WILD FLAME" násobí nejvyšší dosa ženou výhru z výherní ko mbinace
na jedné výher ní li nii dvakrát (2x).
‒ Tři bo nusové scatter symboly "RESPIN", ka ždý na samostatném válci a na j akéko liv
pozic i spou ští bonusovou hru "RESPIN" s 10 bo nusovým i oto čení mi zda rma.
‒ Pokud se bě hem bonusových otočení na válcích ob je ví jaké ko liv 2 i dentické symboly,
jso u tyto sym boly drže ny na svých pozicích a válce s o dli šnými symboly se zno vu
protáčí se šancí vytvořit nebo ro zšířit výhe rn í ko mbinaci.

‒ Bonusová hra a ro zho dování sázej ící ho neovlivňují výši výhe rního podílu.
‒ Výhry z jed no tlivých li nií se sčíta jí.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázk a:
1 00 0 Kč
‒ maximální výhra:
418 00 0 Kč
‒ výherní podíl:
94 % až 97 %
‒ statisti cká průměr ná h odinová pro hra: 54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní ta bulka udává hodnoty při sázce do h ry 1 K č, všech ny hodno ty jsou v Kč. Výherní
tabulka zobrazova ná v rámci hry udává hod no ty pře po čtené v závis losti na aktuál ní výši
sázky.
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Ohni vá sedmička

100

Č erven á se dmička
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Dolar

8

Č ervený BAR

4

Žlutá BAR

3

Zel ený BAR

2

Třešně

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Změnit výši sázk y

Menu

Spustit hru

Držet pro nastave ní sázky

Režim auto matické hry

Otevřít na bí dku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Výherní tabulka

Herní pravidla

Hlasitost

Konec

Zavřít nabídk u mo žnos tí

Výhry pro aktuální výši sázky

Nastavení hlas ito sti hr y

Nastavení hry

Popis a pravidla hry

Uko nčit h ru a z pět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázk y

Sázka na linii

Menu

Zavřít menu

Nastavení

Výherní tabulka

Herní pravidla

Hlasitost

Konec

Držet pro Autosta rt

Držet pro nastave ní sázky

Otevřít nastavení sázk y

Zavřít nabídku mo žností

Výhry pro aktuální výši sázky

Nastavení hlas itosti hr y

Deaktivace autostartu

Držet pro nastave ní sázky

Otevřít nabí dku možností hry

Nastavení hry

Popis a p ravidl a hry

Uko nčit h ru a z pět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Mezerník

Enter

Šipk a nahoru

Šipk a dolů

Spu stit hru (1)

Režim auto mati cké hry (1 )

Deaktivace autostartu (1)

Zvýšit výši sá zky

Spustit hru (2)

Režim automati cké hry (2 )

Deaktivace autostartu (2)

Sní žit výši sá zky

Podržte Šipku n ahor u

Podržte Šipku dolů

Klávesa I

Klávesa P

Klávesa V

Klávesa Q

Maxi mální výše sázky

Hern í pravidl a

Nastavení hlas ito sti hr y

Minimál ní výše sá zky

Výherní ta bulka

Uko nčit h ru a z pět

