It’s Magic
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
It’s Magic je hra s 5 válci a 50 výherními liniemi.
Tlačítky + a – v poli HODNOTA MINCE Účastník hazardní hry zvyšuje resp. snižuje hodnotu
mince a současně výši své celkové Sázky do hry. Celková Sázka je součinem počtu mincí a
nastavené hodnoty mince.
Tlačítkem START následně zahájí hru, nebo pomocí tlačítka AUTO spustit hru v režimu
autostart. Tento režim je možno po odehrání hry vypnout. Po odehrání každé hry lze měnit
celkovou Sázku.
Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo s výjimkou symbolu
SCATTER (symboly SCATTER musí být na sousedních válcích) a symboly musejí být za
sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií
se sčítají.
Fixní počet mincí v jedné hře: 75
Maximální sázka na jednu hru: 375 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 25 717,5 až 55 282,5 Kč
Výše výherního podílu RTP: 91,81 až 96,19 %
2. DIVOKÝ SYMBOL WILD
V případě, že se v jedné hře zobrazí jeden ze symbolů

na všech třech pozicích některého z válců, změní se celý tento válec pro příští jednu hru na
divoký a v tomto řežimu nahrazuje všechny symboly kromě symbolu IT’S MAGIC. Válce
WILD jsou ukládány samostatně pro každou úroveň sázky.
3. VOLNÉ OTÁČKY ZDARMA
3 symboly a více symbolů v jedné hře spustí 10 až 45 volných otáček zdarma a
to podle počtu zobrazených symbolů IT’S MAGIC v jedné hře. Výše Sázky je
totožná s tou, která naposled předcházela volným otáčkám.
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4. MAGIC WHEEL BONUS
Při kterémkoliv roztočení v základní hře, které nevede ke spuštění volných
otáček zdarma, se může spustit MAGIC WHEEL BONUS. Účastník hazardní
hry získává jedno roztočení zdarma a následně jednu z výher vynásobenou
hodnotou mince, která byla nastavena ve hře, jenž předcházela spuštění MAGIC
WHEEL BONUS.
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5. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí hodnota mince.

