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SAND’S TREASURE 
 

SAND‘S TREASURE je 5 válcová hra se 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje Divoký-scatter symbol GOLDEN 
SCARAB a bonusová otočení zdarma. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 

Golden Scarab 
(Divoký scatter symbol)  

Ra 

 
Horus 

 
Sobek 

 
Anubis 

 
A (Eso) 

 
K (Král) 

 
Q (Královna) 

 
J (Kluk)  

 
10 (Desítka) 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 

Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 

Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na válcích tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou 
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolu GOLDEN SCARAB. Vyplácena 
je pouze nejvyšší dosažená výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

BONUSOVÁ HRA 

 

3 nebo více symbolů GOLDEN SCARAB na jakékoliv pozici napříč válci spouští 10 bonusových roztočení 
zdarma. Předtím, než začne bonusová hra, hráč musí obdržet symbol Golden Bonus, který uděluje extra 
výhru během bonusové hry. Během bonusové hry se symbol Golden Bonus může rozšířit tak, aby pokryl 
3 pozice na válci a počítá se jako běžný symbol, ale i na nesousedících pozicích a na všech aktivních 
výherních liniích (rozšiřování je spuštěno pouze, pokud je přítomný dostatek symbolů k udělení výhry). 
GOLDEN SCARAB nenahrazuje symbol Golden Bonus během bonusové hry. Během bonusové hry může 
být získáno dalších 10 bonusových roztočení zdarma se stejným symbolem Golden Bonus. 
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STRUČNÝ SOUHRN 

‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií. 

‒ Maximální sázka 1 000,- Kč. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter 
symbolu GOLDEN SCARAB. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená výhra z výherní kombinace na každé výherní lini. 

‒ 3 nebo více symbolů GOLDEN SCARAB na jakékoliv pozici napříčí válci spouští 10 bonusových roztočení zdarma. 

‒ Před bonusovou hrou hráč obdrží symbol Golden Bonus. 

‒ Během bonusové hry se symbol Golden Bonus může rozšířit, aby pokryl 3 pozice na válci a počítá se i na 
nesousedících pozicích a na všech aktivních výherních liniích.  

‒ Během bonusové hry GOLDEN SCARAB nenahrazuje Golden Bonus.  

‒ Během bonusové hry může hráč získat dalších 10 bonusových roztočení zdarma. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

‒ maximální sázka:  1 000 Kč 
‒ maximální výhra:  500 000 Kč 
‒ výherní podíl:  90 % až 98 % 
‒ statistická průměrná hodinová prohra:  36 000 Kč až 180 000 Kč 
 

VÝHERNÍ LINIE 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA 

Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 10 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Ra 2 500 1 000 100 10 
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  5x 4x 3x 2x 

 
Horus 2 000 400 40 5 

 
Anubis 750 100 30 5 

Sobek 750 100 30 5 

A (Eso) 150 40 5 X 

 
K (Král) 150 40 5 X 

 
Q (Královna) 100 25 5 X 

 
J (Kluk) 100 25 5 X 

 
10 (Desítka) 100 25 5 X 

 

Golden Scarab  
(Divoký scatter 
symbol) 

2 000 200 20 X 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – herní uživatelské rozhraní 

 

Start 
Spustit hru 

 

Autostart 
Režim automatické hry 

 

Změnit výši sázky 
Držet pro nastavení sázky 

 

Menu 
Otevřít nabídku možností hry 

 

Zavřít menu 
Zavřít nabídku možností 

 

Nastavení 
Nastavení hry 

 

Výherní tabulka 
Výhry pro aktuální výši sázky 

 

Herní pravidla 
Popis a pravidla hry 

 

Hlasitost 
Nastavení hlasitosti hry 

 

Konec 
Ukončit hru a zpět 
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní herní uživatelské rozhraní 

 

Start 
Držet pro Autostart 

 

Autostart 
Deaktivace autostartu 

 

Zvýšit výši sázky 
Držet pro nastavení sázky 

 

Snížit výši sázky 
Držet pro nastavení sázky 

 

Sázka na linii 
Otevřít nastavení sázky 

 

Menu 
Otevřít nabídku možností hry 

 

Zavřít menu 
Zavřít nabídku možností 

 

Nastavení 
Nastavení hry 

 

Výherní tabulka 
Výhry pro aktuální výši sázky 

 

Herní pravidla 
Popis a pravidla hry 

 

Hlasitost 
Nastavení hlasitosti hry 

 

Konec 
Ukončit hru a zpět 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky 

 

Mezerník 
Spustit hru (1) 

 

Enter 
Spustit hru (2) 

 

Podržte Mezerník 
Režim automatické hry (1) 

 

Podržte Enter 
Režim automatické hry (2) 

 

Mezerník 
Deaktivace autostartu (1) 

 

Enter 
Deaktivace autostartu (2) 

 

Šipka nahoru 
Zvýšit výši sázky 

 

Šipka dolů 
Snížit výši sázky 

 

Podržte Šipku nahoru 
Maximální výše sázky 

 

Podržte Šipku dolů 
Minimální výše sázky 

 

Klávesa I 
Herní pravidla 

 

Klávesa P 
Výherní tabulka 

 

Klávesa V 
Nastavení hlasitosti hry  

 

Klávesa Q 
Ukončit hru a zpět 

 
 
 
 

  


