Planet of the Apes
Kategorie hry: 10 válcové 40 řadové automaty
Výherní podíl: 96,31 %.
Maximální sázka: 1 000 Kč
Maximální výhra: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 66 420 Kč
Cíl hry: Cílem hry Planet of the Apes je zatočením válců získat výherní kombinaci symbolů.
Jak hrát hru:
 Kliknutím na tlačítka pod Hodn. mincí v pravé části obrazovky vyberte hodnotu mince.
 Kliknutím na tlačítka pod Úroveň si zvyšujete nebo snižujete úroveň sázky na jednu hru
technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.
 Celková sázka do jedné hry technické hry je stanovena vynásobením počtu mincí
příslušné úrovně a hodnoty mincí. Celková výše sázky je zobrazena dole uprostřed vedle
nápisu Sázka.
 Můžete také kliknout na tlačítko Max. sázka, kdy se vám vsadí maximální počet mincí
při dané hodnotě mincí a spustí hraní technické hry.
 Kliknutím na tlačítko se spojenými šipkami roztočte válce.
 Válce lze roztočit také pomocí funkce Automatická hra. Po kliknutí na tlačítko Autom.
hra se zobrazí možnosti k dispozici. Zvolte počet automatických roztočení nebo využijte
možnosti rozšířeného nastavení do určitého okamžiku. Funkci Automatická hra spustíte
kliknutím na zvolenou možnost. Funkce Automatická hra skončí, až válce provedou
určený počet roztočení, pokud jste zvolili možnosti rozšířeného nastavení do určitého
okamžiku, když nemáte na další roztočení dostatek prostředků, nebo když kliknete na
tlačítko Stop.
Výherní linie
Výherní linie jsou reprezentovány čárami, které se objeví nad válci. Výherní linie jsou pevně
dané. Jejich přehled najdete kliknutím na tlačítko se znakem i v levé části.

Tabulka výplat

Výplata výhry:
Číselné koeficienty pro jednotlivé výherní kombinace jsou uvedené v tabulce výplat, kterou
zobrazíte po kliknutí na tlačítko i v levé části. Možnou výši výhry zjistíte tak, že vynásobíte
hodnotu sázky na výherní řadu (násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) a číselný koeficient
pro danou výherní kombinaci. Pokud se ve stejné řadě objeví dvě výherní kombinace, vyplácí

se vyšší z nich. Pokud jsou výherní kombinace na více výherních řadách, pak se výhry sčítají.
Výherní kombinace musí začínat od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou.
Speciální symboly a bonusové hry:
Funkce Stacked Wild
Funkce Stacked Wild se spouští v herní oblasti Rise, když se některý z válců celý pokryje
symboly Wild. Takto získané symboly Stacked Wild se následně překopírují do odpovídajících
pozic v herní oblasti Dawn.
Funkce Rise Bonus
Když se na prvním válci objeví symbol Rise Bonus, spustí se funkce Rise Bonus. Funkce Rise
Bonus představuje dodatečnou peněžní výhru udílenou za všechny zobrazené symboly člověka
nebo opice s výjimkou symbolu Scatter a může se spustit jen v herní oblasti Rise. Peněžní výhra
se přičítá k případným výhrám ze sázkových řad, které se vyskytly v okamžiku spuštění funkce.
Maximální peněžní výhra z funkce Rise Bonus při úrovni sázky 1 je 1590 mincí, neboli
79,5násobek sázky.
Funkce Dawn Bonus
Když se na posledním válci objeví symbol Dawn Bonus, spustí se funkce Dawn Bonus. V rámci
funkce Dawn Bonus se symboly opice a člověka přemění na shodný symbol, funkce se může
spustit jen v herní oblasti Dawn. Jestliže se již objevily nějaké platné výherní kombinace, bude
zvolen symbol s nejvyšší hodnotou, který se v nich nachází. V opačném případě bude symbol
vybrán náhodně. Přeměněné symboly se nacházejí pouze v herní oblasti Dawn. Symbol pro
přeměnu se vybírá ze symbolů s opicí nebo člověkem. Nejprve proběhne přeměna a až poté
dojde k vyhodnocení výher v řadách. Symbol Scatter nemůže být přeměněn.
Funkce Dual
Před každým roztočením existuje šance, že se spustí funkce Dual. Aktivuje‐li se funkce Dual,
dojde pro každou z herních oblastí ke zvolení jednoho symbolu, přičemž v obou oblastech
nemůže být vybrán tentýž symbol, stejně tak nejsou k dispozici ani symboly Wild a Scatter. Na
válcích se nacházejí pouze tyto dva symboly, ostatní pozice jsou prázdné. Pokud se v příslušné
herní oblasti objeví po zastavení válců některý ze symbolů, zablokuje se na svém místě. Jestliže
se symbol objeví v druhé herní oblasti, přenese se do odpovídající pozice ve správné oblasti.
Objeví‐li se alespoň jeden nový symbol ve své přiřazené oblasti, dojde k opětovnému roztočení.
Když se nějaký symbol objeví ve druhé oblasti a příslušná pozice ve správné části je již
zaplněná, nemůže se symbol přenést. Opětovná roztočení probíhají tak dlouho, dokud se v
některé z oblastí objevují nové symboly. Funkce Dual se nemůže aktivovat souběžně s nějakou
jinou funkcí. Úroveň sázky a hodnota mince jsou při funkci Dual stejné jako v kole, které funkci
Dual aktivovalo. Jednotlivé funkce nemají vliv na výsledek hry. Jedná se jen o různé vizualizace
daných bonusových her.
Výhry za symboly Scatter
Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích alespoň 3 symboly Scatter, dojde k
udělení výhry. Symboly Scatter v herních oblastech Rise a Dawn jsou považovány za dva
rozdílné typy symbolů a jsou počítány samostatně. Symboly Rise Scatter a Dawn Scatter se
mohou objevit pouze během hlavní hry.

Rise Freespiny (bonusová otočení zdarma)
Jestliže se kdekoliv v herní oblasti Rise objeví alespoň 3 symboly Scatter, spustí se režim Rise
Freespiny. Během Rise Freespinů je aktivní pouze herní oblast Rise. Dojde k udělení 10
freespinů. Počet symbolů Wild získaných během každého roztočení Rise Freespinů se na
obrazovce zaznamenává na ukazateli symbolů Wild. Každý symbol Wild, který se objeví na
válcích, zvýší stav ukazatele o 1 bod. Při posledním roztočení se po zastavení válců (ovšem
ještě před vyhodnocením výher) všechny nasbírané symboly Wild náhodně rozmístí po herní
oblasti a teprve poté dojde k vyhodnocení výher. Během Rise Freespinů lze nasbírat maximálně
15 symbolů Wild. Symboly Wild, které se na obrazovce objeví během posledního roztočení
Rise Freespinů, již nebudou započítány do ukazatele symbolů Wild. Během posledního
roztočení se mohou symboly Wild rozmisťované z ukazatele nasbíraných symbolů ocitnout na
stávajících symbolech Wild, jež se objevily běžným způsobem po roztočení válců.
Dawn Freespiny (bonusová otočení zdarma)
Jestliže se kdekoliv v herní oblasti Dawn objeví alespoň 3 symboly Scatter, spustí se Dawn
Freespiny. Během Dawn Freespinů je aktivní pouze herní oblast Dawn. Dojde k udělení 15
freespinů. Během Dawn Freespinů se sbírají 3 různé symboly, které se přičítají k odpovídajícím
ukazatelům: Multiplier, Extra Wild a Extra Free Spins. Když se objeví některý z těchto
symbolů, zvýší se stav příslušného ukazatele o 1 bod. Až se ukazatel zaplní, aktivuje danou
funkci. K zaplnění každého ukazatele jsou zapotřebí 3 symboly. Kdykoliv se zaplní ukazatel
Extra Free Spins, dojde k udělení 3 dalších freespinů. Hráč začíná režim Dawn Freespiny s
násobitelem 1. Kdykoliv se zaplní ukazatel Multiplier, zvýší se násobitel o 1, a to až do
maximální úrovně x5. Na herní obrazovce se zvýrazní aktuální násobitel / symbol Wild.
Pokaždé, když se zaplní ukazatel Extra Wild, jeden ze symbolů s člověkem se až do skončení
Freespinů přemění na symbol Extra Wild. Dojde‐li k dosažení horního limitu pro Multiplier,
nebo jestliže už byly všechny 3 symboly přeměněné na Extra Wild, další výskyty sbíraných
symbolů Multiplier / Extra Wild se zobrazí jako sbírané symboly Extra Free Spins. Symboly
Extra Wild nahrazují všechny symboly kromě sbíraných symbolů Multiplier, Extra Wild a
Extra Free Spins.
Kombinovaný režim Free Spins (bonusová otočení zdarma)
Pokud se objeví během téhož roztočení alespoň 3 symboly Scatter v obou herních oblastech,
spustí se oba režimy Freespinů a proběhnou postupně, počínaje režimem Rise Freespiny.

