Pharao’s Ring
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pharao’s Ring je hra s 5 válci a 1 až 20 výherními liniemi. Kliknutím na + a - v poli CELKOVÁ
SÁZKA, si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu Sázky. Dosáhne-li maximální výše klikáním na
tlačítko +, potom klikáním na tlačítko - dosáhne její minimální hodnoty. Po odehrání každé hry, lze
měnit celkovou Sázku. Jakmile je Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka, může kliknutím
na tlačítko START spustit hru, nebo pomocí tlačítka AUTO spustit hru v režimu autostart. Tento
režim je možno po odehrání hry vypnout.
Výherní kombinace jsou počítány, s výjimkou symbolu SCATTER, zleva doprava od válce nejvíce
vlevo a symboly musejí být za sebou. U symbolu SCATTER nezáleží na jeho pozici na válcích.
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Kliknutím na pole ŘADY může Účastník hazardní hry nastavit počet aktivních výherních linií.
Celková Sázka se rovná Sázce na každou z aktivních výherních linií.
Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 87 120 Kč
Výše výherního podílu RTP: 95.16 %
SYMBOL RING
Po aktivaci funkce EXTRA BET dojde k navýšení Sázky a na válcích 2 a 4 se mohou
zobrazit symboly RING, které nahrazují na výherní linii všechny ostatní symboly.

VOLNÉ OTÁČKY
Symbol SCATTER nahrazuje všechny symboly kromě symbolu RING. Tři a více
symbolů SCATTER v jedné hře spustí 10 volných otáček zdarma. Před spuštěním
volných otáček se automaticky vybere jeden symbol (kromě symbolu SCATTER), který
se po dobu volných otáček chová jako expanzivní. Nahradí všechny ostatní symboly na
válci, na kterém se expanzivní symbol objevil. Výše Sázky je totožná s tou, která naposled
předcházela volným otáčkám.
VÝHERNÍ TABULKA bez aktivní funkce EXTRA BET
Výherní tabulka udává výhry při Sázce 1Kč na 1 výherní linií, SCATTER výhry při celkové Sázce
1Kč.

Výherní tabulka s aktivní funkcí EXTRA BET
Výherní tabulka udává výhry při Sázce 10Kč na 20 výherních linií, SCATTER výhry při celkové
Sázce 10Kč

