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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CRISS CROSS MAX POWER je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 13
různých symbolů.
Kliknutím na tlačítko + na kraji pole SÁZKA, si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu celkové
Sázky. Dosáhne-li maximální výše klikáním na tlačítko +, potom klikáním na tlačítko - dosáhne
její minimální hodnoty. Počet výherních linii se nemění a je po celou dobu konstantní. Po
odehrání každé hry, lze měnit celkovou Sázku. Pokud Účastník hazardní hry klikne na tlačítko
, dojde ke změně celkové Sázky na její maximální hodnotu. Jakmile je Účastníkem
hazardní hry vybrána celková Sázka, může kliknutím na tlačítko
pomocí tlačítka

spustit hru, nebo

spustit v režimu autostart. Tento režim je možno po odehrání hry

.
vypnout kliknutím na tlačítko
Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být
za sebou. Možná výhra je počítána jako násobek pole SÁZKA a číselného koeficientu pro
danou výherní kombinaci podle Výherní tabulky. Platná je vždy jen nejvyšší výherní
kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Minimální sázka do jedné hry: 2 Kč
Maximální sázka na jednu hru: 500 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 90 000 Kč
Výše výherního podílu RTP: 90 %

2. AUTOSTART
Pokud si Účastník hazardní hry chce zvolit počet otoček, které budou odehrány v režimu
autostart, pak musí na chvíli podržet tlačítko

. Zde si může zvolit počet otáček v režimu

autostart. Tento režim může kdykoliv, i v průběhu hraní, ukončit kliknutím na tlačítko
.
Nad tímto tlačítkem se zobrazuje počet zbývajících her, které budou ještě odehrány v autostart
režimu.

3. MAX POWER BONUS
Pokud obdrží Sázející v jedné hře na jedné výherní linii tři symboly MAX POWER, otevře se
okno MAX POWER BONUS s rotujícími různými násobky a symbolem MAX POWER.
Sázející tlačítkem
zastaví rotování a vylosovaným násobkem je mu vynásobena
celková sázka do základní hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna a připsána výhra.
Jestliže si Sázející nevylosuje jeden z násobků, ale symbol MAX POWER, získává bonusovou
výhru zobrazenou v okně MAX POWER PROGRESIVNÍ.
Hodnota MAX POWER PROGRESIVNÍ se kumuluje ze všech vkladů Sázejících do her 4th
DIMENSION MAX POWER, BLACK MAGIC MAX POWER, CRISS CROSS MAX
POWER a ELDORADO MAX POWER. Podíl z vkladů do MAX POWER PROGRESIVNÍ
může být nastaven provozovatelem od 0 do 10%.
Celková výše výhry z dané hry, v rámci které byl MAX POWER PROGRESIVNÍ spuštěn,
nepřesáhne hodnotu výše uvedené maximální výhry z jedné hry.
4. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí celková sázka do
hry.
Hvězda
Červená sedmička
Modrá sedmička
Meloun
Hrozen
Zvonek
Jahoda
Švestka
Hruška
Pomeranč
Citron
Třešeň

Symboly na výherní linii
Hvězda
Hvězda
Červená sedmička
Červená sedmička
Modrá sedmička
Modrá sedmička
Meloun
Meloun
Hrozen
Hrozen
Zvonek
Zvonek
Jahoda
Jahoda
Švestka
Švestka
Hruška
Hruška
Pomeranč
Pomeranč
Citron
Citron
Třešeň
Třešeň

Násobek
50x
40x
30x
20x
15x
10x
5x
5x
2x
2x
1x
1x

