
PRAVIDLA HRY

- Golden Engines je 5-válcový 4-řadový herní automat, který obsahuje Opakované spiny a 
Lepivé Wilds.
- Hra se hraje s 20 sázkovými liniemi (fixní) a různými mincovými hodnotami.
- Mincová hodnota se nastavuje šipkami umístěnými při sekci MINCOVNÍ HODNOTA.
- Zůstatek zobrazuje množství peněz nebo mincí, které lze vsadit.
- Hru je možné hrát s penězi nebo s mincemi. - Pro přepínání mezi hotovostí a mincemi 
přejděte do Nastavení hry.
- Výherní kombinace a výhry jsou určovány v souladu s Tabulkou výher.
- Výhra sázkové linie se rovná hodnotě zobrazené v Tabulce výher, která se násobí 
případnými multiplikátory.
- Hodnota výplaty symbolu se zobrazuje v Tabulce výher v mincích a je neměnná. 
Hotovostní hodnoty výplaty se rovnají částce mince zobrazené ve Výplatní tabulce, která 
je násobena hodnotou vybrané mince.
- Na dané výplatní linii se vyplácí pouze nejvyšší výherní kombinace, zatímco souběžné 
výhry na různých výplatních liniích se sbírají.
- Výhry sázkové linie se vyplácejí, pokud se objeví směrem úplně zleva doprava.
- Všechny výhry se vyplácejí pouze na sázkové linie.
- Opakované spiny výhry se připočítávají ke všem počátečním výhrám sázkových linií.
- Opakované spiny se hrají se stejnou hodnotou sázky jako kolo, které je aktivovalo.
- Všechny výhry v herních animacích jsou vyjádřeny v mincích.

SCATTERS, OPAKOVANÉ SPINY A LEPIVÉ WILDS
- Scatter symbol (zlatý stroj) se objevuje na válcích 3, 4 a 5 a je také Wild symbolem.
- Wild symbol se objevuje na všech válcích.
- Během Opakovaných spinů jsou Scatter i Wild symboly lepivé.
- Scatter symbol uděluje Opakovaný spin.
- Během Opakovaných spinů udělí každý nový Scatter symbol nebo výhra Opakovaný 
spin.
- Tři Scatter symboly spouštějí x3 multiplikátor pro jednu výhru nebo výhru Opakovaného 
spinu.
- Maximální počet Opakovaných spinů je 9.
- Wild symbol nahrazuje všechny symboly. Wild symbol nevyplácí automaticky, kromě 
případu, kdy se na výplatní linii nevyskytují žádné další aktivní běžné symboly. Pět po 
sobě jdoucí Wilds na výplatní linii jsou nahrazeny pěti symboly s vysokou výplatní 
hodnotou.

AUTOMATICKÁ HRA
- Pop-up menu automatické hry umožňuje hráči zvolit počet automaticky odehraných 
spinů.
- Pokud tak chcete učinit, musíte nastavit hodnotu hotovostního poklesu (limit ztráty –  
musí být větší než 0) a následně kliknout na jednu z dostupných možností počtu spinů, 
abyste mohli spustit automatickou hru.
- Menu se následně skryje a hráč se vrátí do hlavní herní obrazovky s aktivní 
automatickou hrou.
- Hráč si také může nastavit volitelné podmínky pro automatické zastavení automatické 
hry. Ty zahrnují:
   - Zastavit automatickou hru při každé výhře.
   - Zastavit automatickou hru pokud zůstatek vzroste o hráčem určenou částku.
   - Zastavit automatickou hru, když výhra dosáhne hodnotu stanovenou hráčem.



- Každým kliknutím na tlačítko menu automatické hry se odstraní všechny dříve nastavené
hodnoty a menu automatické hry se otevře s výchozím nastavením.
- Pokud jste při hře odpojeni, všechna nastavení automatické hry se při opětovném 
načtení hry vrátí na výchozí nastavení.

DALŠ Í INFORMACE
- Následující procesy mohou podléhat smluvním podmínkám herní stránky:
   - Postup při správě nedokončených herních kol.
   - Doba, po které se neaktivní herní relace her automaticky ukončují.
- V případě poruchy herního hardwaru/softwaru, všechny dotčené herní výhry a sázky jsou
neplatné a všechny dotčené sázky budou vráceny.
- Poruchy ruší všechny výplaty a hry.
- Teoretická návratnost hráči (RTP) pro tuto hru je 96,11 %.

JAK HRÁT

Kliknutím spustíte hru s aktuální sázkou a hodnotou mince.

Pro změnu mincovní hodnoty klikněte na šipku nahoru nebo 
dolů.

Klikněte pro zastavení herního kola.

Klikněte pro zapnutí Rychlého spinu (podléhá podmínkám 
herní stránky).

Klikněte pro vypnutí Rychlého spinu (podléhá podmínkám herní
stránky).

Klikněte pro volbu počtu kol Automatické hry a pro pokročilé 
nastavení Automatické hry.

Po zvolení kol Automatické hry bude zbývající počet kol 
zobrazený na tlačítku Automatické hry. Pro zastavení 
Automatické hry klikněte na tlačítko Automatické hry.



Klikněte pro ztišení zvuků hry nebo změňte hlasitost zvuků 
pomocí posuvníku.

Klikněte pro přístup do Menu hry s herními nastaveními, 
tabulkou výher a herními pravidly.


