Scarab
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Scarab je hra s 5 válci a 75 výherními liniemi.
Účastník hazardní hry hraje jednu hru se 75 mincemi.
Tlačítky + a – v poli CELKOVÁ SÁZKA 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 a symboly musejí být
za sebou s výjimkou symbolu SCATTER a s výjimkou symbolu královny. Platná je vždy jen
nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Maximální sázka na jednu hru: 750 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 54 000 až 93 150 Kč
Výše výherního podílu RTP: 93,1 až 96.0 %
2. DIVOKÝ SYMBOL WILD
Účastník hazardní hry sbírá v sériích po 10 hrách symboly
SCARAB. Pozice, na kterých se zobrazí symbol SCARAB,
zůstávají po dobu celé série ohraničené zlatým rámem. Po 10.
otáčce dané série se zvýrazněné pozice promění v divoké a
nahradí všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu SCATTER. Počet odehraných her v rámci
série se zobrazuje nad válci. S každou 1. hrou série se získané pozice se symbolem SCARAB vynulují.

3. VOLNÉ OTÁČKY ZDARMA
3 nebo více symbolů SCATTER (BONUS) v jedné hře spustí režim volných
otáček zdarma. Před spuštěním 1. volné otáčky si Účastník vybere jednu ze tří
možností, které se mu nabídnou v závislosti na počtu obdržených symbolů
SCATTER během jedné hry.

Interakce Účastníka hazardní hry nemá vliv na výsledek hry, ani výherní podíl.
Výše Sázky je totožná s tou, která naposled předcházela volným otáčkám.
4. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí hodnota mince.

