
SMILING 1LINR 

 

OVLÁDÁNÍ HRY 

Hra je aktivována výběrem ikony SMILING 1LINR v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají 

políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka MENU a START. Dlouhým stiskem 

tlačítka START se spustí režim AUTOSTART. Sázející klikem na pole SÁZKA, nebo v MENU hry, navolí výši celkové 

sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SMILING 1LINR je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v jedné výherní linii na třech válcích. Výherní 

linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených 

válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři 

shodné symboly. 

CÍL 

Cílem hry je otáčením válců získat tři stejné symboly umístěné na třech válcích v jedné výherní linii. Symbol WILD 

nahrazuje jakýkoliv symbol. Linie symbolu WILD navýší stupnici pro bonusovou výhru o jeden stupeň. 

Pro dosažení bonusové výhry musí hráč naplnit celou stupnici pro bonusovou výhru. Po naplnění celé stupnice 

pro bonusovou výhru se hráčovi automaticky zdarma náhodně vylosuje jeden z vyobrazených multiplikátorů. 

Následně se stupnice pro bonusovou výhru restartuje. Multiplikátor násobí průměrnou sázku vypočítanou ze 

sázek potřebných pro naplnění progress baru. Průměrná sázka se počítá od momentu dosažení prvního stupně 

stupnice pro bonusovou výhru až po dosažení stupně posledního. 

SYMBOL JOKER A BONUSOVÁ VÝHRA  

 
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol. Pokud hráč obdrží linii symbolů WILD, dojde k navýšení stupnice 

progress baru pro dosažení bonusové výhry.  

BONUSOVÁ VÝHRA A PROGRESS BAR 

Po naplnění stupnice (progress bas) pro bonusovou výhru (obdržením více samostatných linií se symbolem WILD) 

dojde k náhodnému vylosování násobiče 50x, 75x, nebo 100x. Multiplikátor (50x, 75x a 100x) vynásobí 

průměrnou sázku vypočítanou ze sázek potřebných pro naplnění progress baru a tuto částku hráč obdrží jako 

bonusovou výhru. Průměrná sázka se počítá od momentu dosažení prvního stupně stupnice pro bonusovou 

výhru až po dosažení stupně posledního. Po obdržení výhry dojde k vynulování stupnice progress baru. 

PARAMETRY HRY 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. sázka Max. sázka Max. výhra 
Minimální 

doba jedné 
hry 

Statistická 
průměrná 
hodinová 

prohra 

85 - 99% 5.00 Kč 1,000.00 Kč 101,000.00 Kč 2sec. 
18 000 – 270 

000 Kč 

VÝHERNÍ TABULKA  



Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže uvedená 

tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 
 


