
Verze hry 1.0.0

Pravidla hry



POPIS HRY

Sahara Sun je automat s hrací plochou 4×5×5×5×4 pole a 100 pevně danými sázkovými

řadami, ve kterém se nacházejí sady symbolů a režim roztočení zdarma s roztahujícími

se symboly Wild.

NÁVRATNOST 88.03%, 96.03 %

Pravidla hry

Výši sázky lze nastavit v poli CELKOVÁ SÁZKA.

AUTOMATICKÁ HRA automaticky odehraje zvolený počet kol hry.

Během základních her se používá 11 sad válců, z nichž každá na svých válcích

obsahuje sady sousedících shodných symbolů. Každá sada má unikátní složený

symbol:

    

     

Před každou základní hrou se náhodně zvolí sada válců, která bude pro danou hru

použita.

Úroveň sázky je hodnota celkové sázky vydělená 50.

Výhry z řad se násobí aktuální úrovní sázky ve výherním kole.

Všechny výhry ze sázkových řad se vyplácejí zleva doprava na sousedících

válcích, počínaje prvním válcem vlevo.

V každé aktivní řadě se proplácí pouze nejvyšší dosažená výhra.

Výhry za symboly Scatter se násobí celkovou sázkou.

Výhry za symboly Scatter se proplácejí bez ohledu na umístění na válcích.

Výhry za symboly Scatter se přičítají k výhrám z řad.

V každém kole se vyplácí jen nejvyšší dosažená výhra za symboly Scatter.

WILD

5 X  výhra 500
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4 X  výhra 250

3 X  výhra 75

2 X  výhra 5

 

se chová jako symbol Wild a zastupuje všechny symboly s výjimkou symbolu TUT tak,

aby vznikla výherní kombinace.

Všechny výhry se vyplácejí za výherní kombinace v aktivních sázkových řadách.

Výhra se odvíjí od hodnoty v tabulce výplat a úrovně sázky.

BONUS S ROZTOČENÍM ZDARMA

3 volně umístěné symboly TUT, které se objeví kdekoliv na válcích 2, 3 a 4, udělí

4násobek celkové sázky a 12 roztočení zdarma.

Roztočení zdarma probíhají na stejných řadách a se stejnou úrovní sázky jako kolo

základní hry, které je spustilo.

3 volně umístěné symboly TUT, které se objeví během roztočení zdarma kdekoliv na

válcích 2, 3 a 4, udělí 4násobek celkové sázky a 12 dodatečných roztočení zdarma.

Pokud se během roztočení zdarma objeví kdekoliv na válcích symbol SKARAB,

roztáhne se po celém svém válci s cílem vytvořit výherní kombinaci.

V režimu roztočení zdarma probíhá výběr sad válců podle stejných pravidel jako v

základní hře.

Symbol TUT se vyskytuje pouze na válcích 2, 3 a 4.
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FUNKCE HRY

 

TLAČÍTKO ROZTOČIT

Kliknutím spustíte herní kolo s aktuální hodnotou sázky.

 

TLAČÍTKO ROZTOČIT (BĚHEM ROZTOČENÍ)

Kliknutím rychle zastavíte animaci válců nebo případnou animaci výhry.

Nedojde tím k zastavení automatické hry. 

 

TLAČÍTKO ROZTOČIT (PŘI AKTIVNÍ AUTOMATICKÉ HŘE)

Číslo ukazuje zbývající počet automatických roztočení.

 

TLAČÍTKO AUTOMATICKÁ HRA

Kliknutím otevřete vyskakovací nabídku automatické hry.

 

TLAČÍTKO AUTOMATICKÁ HRA (PŘI AKTIVNÍ AUTOMATICKÉ HŘE)

Kliknutím zastavíte automatickou hru.

 

TLAČÍTKO INFORMACE

Kliknutím otevřete tabulku výplat a pravidla hry.

 

TLAČÍTKO NABÍDKA

Kliknutím otevřete nabídku nastavení.

 

TLAČÍTKO ZVUK

Kliknutím nastavíte úroveň hlasitosti. 

€1.00   
CELKOVÁ SÁZKA

Kliknutím na "+" nebo "—" změníte úroveň sázky.

€25.00
VÝHRA

Zobrazuje aktuální výhru v mincích.

€1,000.00
ZŮSTATEK

Zobrazuje zůstatek v mincích.
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VYSKAKOVACÍ NABÍDKY

AUTOMATICKÁ HRA

Ve vyskakovací nabídce automatické hry si může uživatel zvolit počet roztočení, která

mají proběhnout automaticky s aktuální celkovou sázkou. Učiní tak nastavením hodnoty

Počet kol na požadovanou hodnotu. Hráč poté musí nastavit limit prohry (ten musí být

vyšší než 0) a kliknutím na tlačítko START potvrdit zamýšlenou akci. Nabídka se poté

skryje a uživatel se vrátí na hlavní herní obrazovku s aktivním režimem automatické hry.

Hráč si také může nastavit volitelné podmínky pro automatické zastavení automatické

hry. Jedná se například o tyto možnosti:

– Zastavit automatickou hru, pokud jednorázová výhra překročí hráčem určenou

hodnotu.

– Zastavit automatickou hru, pokud se zůstatek zvýší o hráčem určenou hodnotu.

– Zastavit automatickou hru po vstupu do režimu roztočení zdarma.

Poznámka: Pokud v průběhu hraní dojde k vašemu odpojení, všechna nastavení

automatické hry se po opětovném načtení hry vrátí na výchozí hodnoty.

NASTAVENÍ HRY

HLASITOST

Kliknutím zapnete/vypnete veškerý zvuk.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Kliknutím zapnete/vypnete zobrazování úvodní obrazovky při spuštění hry.

ROZTOČENÍ STISKEM MEZERNÍKU

Kliknutím zapnete/vypnete možnost roztočení válců stiskem mezerníku.

RYCHLÉ ROZTOČENÍ

Kliknutím zapnete/vypnete rychlé zastavování animace válců nebo případných animací

výhry. Nedojde tím k zastavení automatické hry.
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HUDBA NA POZADÍ

Kliknutím zapnete/vypnete přehrávání hudby na pozadí v základní hře.

REGULATORNÍ A DODATEČNÉ INFORMACE

AKTUÁLNÍ ČAS

V herním klientovi se neustále zobrazuje aktuální čas. Ten je zjišťován ze systémových

hodin hráčova počítače či zařízení.

DODATEČNÉ INFORMACE

Na následující procesy se mohou vztahovat provozní podmínky příslušné herní stránky.

– Proces správy nedokončených herních kol.

– Doba, po které dojde k automatickému ukončení neaktivních herních relací.

Maximální možnou výhrou z jednoho kola je 200,000.00. Pokud v průběhu hry dojde k

dosažení maximální výhry, hra se ukončí a udělí maximální výhru.

V případě technického selhání herního hardwaru/softwaru budou všechny ovlivněné

herní sázky a výhry prohlášeny za neplatné a příslušné sázky se vrátí na herní účty.
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