NARCOS
Základní informace
NARCOS je video automat s 5 válci, 3 řádky a 243 výherními kombinacemi pozic. Ve hře se
nachází režim Free Spins a funkce Walking Wilds, Drive-by a Locked Up se symbolem Golden
Locked Up. Hra probíhá s úrovní sázky 1–10 (20 mincí na úroveň) a různými hodnotami mince.
Ve hře nejsou žádné výherní linie. Funkce MAX. SÁZKA spustí hru s 243 kombinacemi pozic,
nejvyšší úrovní sázek a s aktuální hodnotou mince. Během hraní na libovolné nižší úrovni je
zapotřebí kliknout na tlačítko MAX. SÁZKA dvakrát, má-li být kolo odehráno se zvolenou
úrovní. Současné výhry z různých výherních pozic se sčítají. Výhra z kombinace pozic v
mincích se rovná hodnotě uvedené v tabulce výplat znásobené úrovní sázky. Tato částka se také
znásobí případnými aktivními násobiteli. Peněžní výhra z kombinace pozic odpovídá
získanému počtu mincí znásobeno hodnotou mince. K výplatě výhry z kombinace pozic dojde,
pokud se symboly nacházejí na sousedících válcích směrem zleva doprava.
Příklad:

K vytvoření dalších výher v kombinacích pozic dojde, pokud se ve válcích, jež tvoří nejdelší
výherní kombinaci pozic, objeví nějaké další symboly daného typu. Vyplácí se pouze nejdelší
kombinace stejných symbolů. S výjimkou výher z funkce Locked Up se peněžní výhry
vyplácejí pouze z výherních kombinací pozic. Symboly Wild se mohou na válcích objevovat
v hlavní hře a v režimu Free Spins. Symboly Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou
symbolů Scatter a Locked Up. Symboly Wild zastupují ostatní symboly tak, aby v kombinaci
pozic vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle tabulky výplat.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,20% - 96,23%
Nejvyšší sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 68 400 Kč – 67 860 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, s
popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:
Tlačítko
Funkce
Je množství vsazených mincí nebo hotovosti. Jedné úrovni
odpovídá 20 mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a
hodnoty mince.
Kliknutím spusťte kolo Locked Up, všechna kola jsou zdarma
(můžete také stisknout mezerník).
Kliknutím spusťte režim Free Spins.
Kliknutím ukončete režim Free Spins.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Klikáním na šipky vlevo a vpravo můžete listovat stránkami
Výplatní tabulky. Kliknutím na tlačítko x se vrátíte zpět do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Možnosti nastavení hry
Herní nastavení otevřete kliknutím na ikonu klíče, která se nachází v nabídce.
 Úvodní film. Zapíná nebo vypíná úvodní film.
 Roztočení mezerníkem. Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
 Historie hry. Klepnutím zobrazíte historii hry. (není k dispozici v režimu HRA PRO
ZÁBAVU).
Pokročilá nastavení Automatické hry
Chcete-li upravit pokročilá nastavení automatické hry, klikněte na tlačítko Autom. hra a zvolte
požadovaná pokročilá nastavení.
 Při jakékoliv výhře. Zastaví automatickou hru při výhře.
 Když jedna výhra překročí. Zastaví automatickou hru, když vyhraná částka
překročí zadanou částku nebo když se jí bude rovnat.
 Dojde-li k výhře Free Spins. Zastavit autom. hru, dojde-li k výhře Free Spins.
 Když se hotovost navýší o. Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost navýší o
stanovenou částku.
 Když se hotovost sníží o. Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost sníží o
stanovenou částku.
 Kliknutím na Obnovit smažete všechna vybraná nastavení ze sekce Zastavit
automatickou hru.

Dojde-li ke změně nastavení režimu Autom. hra během herního kola, projeví se nové nastavení
až po dokončení herního kola nebo funkce.
Jste-li během hry odpojeni, všechna nastavení automatické hry se při dalším spuštění hry vrátí
do výchozího nastavení.

Výplatní tabulky
Výplatní tabulka udává výhry v Kč při nastavené úrovni 1 a hodnotě mincí 1 (celkové Sázce 20
Kč). Hodnota výhry se mění v závislosti na nastavení úrovně a hodnoty mincí. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Funkce Locked Up
Během hlavní hry se funkce Locked Up spustí, pokud se v témže řádku objeví alespoň 3
symboly Locked Up
. Po spuštění funkce se symboly Locked Up spojí do shluku. Všechna
roztočení během funkce Locked Up jsou zdarma. Symbol se počítá za součást shluku, pokud
horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Během funkce Locked Up
udílejí symboly ze shluků peněžní výhry. Objeví-li se shluk 3 nebo více stejných symbolů,
dojde k proplacení výhry.
Všechny symboly Locked Up z hlavní hry zůstanou v herní oblasti a posunou se ke středu, kde
vytvoří shluk. Každému symbolu Locked Up a Golden Locked Up
ve shluku je
přiřazena určitá hodnota. Hodnota přiřazená symbolům může být 1, 2, 3, 5 a 10násobek celkové
sázky.
Symboly Golden Locked Up s Vysokou počáteční hodnotou mají navíc přiřazenou zvýšenou
peněžní hodnotu ve výši 11, 12, 13, 16 nebo 26násobku celkové sázky.
Během funkce Locked Up se na válcích zobrazují pouze symboly Locked Up a Golden Locked
Up.
Uživatel má na začátku funkce Locked Up 3 roztočení. Pokud se během libovolného roztočení
objeví nějaké nové symboly Locked Up nebo Golden Locked Up, které vytvoří nový výherní
shluk nebo rozšíří některý ze stávajících shluků, vrátí se počet zbývajících roztočení na 3.
Symboly Locked Up a Golden Locked Up se na válcích otáčejí nezávisle na ostatních, ale
simultánně.
Pokud už nezbývají žádná roztočení nebo se celá herní oblast zaplní symboly Locked Up nebo
Golden Locked Up, funkce Locked Up skončí a dojde k vyplacení výher. Po skončení funkce
Locked Up se hra vrátí do kola, ve kterém byla funkce Locked Up aktivována.
Po skončení funkce Locked Up se celková výhra z funkce Locked Up připočte k výhrám z kola,
ve kterém byla funkce Locked Up spuštěna. Funkce Locked Up probíhá se stejnou úrovní sázky
a hodnotou mince jako roztočení, ve kterém byla aktivována. Úroveň sázky a hodnotu mince
nelze během funkce Locked Up změnit.
Symboly Locked Up a Golden Locked Up, které se objeví na válcích, aniž by se staly součástí
výherního shluku, zůstanou na válcích. Tyto symboly nebudou mít žádnou hodnotu, dokud se
nestanou součástí výherního shluku.
Během funkce Locked Up mohou symboly Golden Locked Up odemknout jednu z
následujících funkcí: Násobitel, Vylepšení symbolů a Vysoká počáteční hodnota.
 Násobitel: Na hodnoty všech symbolů ve výherním shluku se použije násobitel x2 nebo
x3.
 Vylepšení symbolů: Během této funkce se symbolům, jež jsou součástí téhož shluku
jako symbol Golden Locked Up, může přiřadit několik vylepšení hodnoty ve výši
1násobku celkové sázky. K tomuto vylepšení může dojít 7–15x při každé aktivaci
funkce.

 Vysoká počáteční hodnota: Počáteční hodnota symbolů Golden Locked Up se zvýší.
Pokud se během téhož roztočení objeví více než jeden symbol Golden Locked Up, začnou
symboly odhalovat svou hodnotu horizontálně zleva doprava.
Při spuštění funkce mají symboly Golden Locked Up stejnou hodnotu jako běžné symboly
Locked Up. Tato hodnota se může změnit.
Pokud by ke spuštění funkce Locked Up došlo během automatické hry, automatická hra se sama
zastaví. Po skončení funkce Locked Up se hra vrátí do kola, ve kterém byla funkce Locked Up
aktivována, a automatická hra se již nespustí.
Funkce Drive-by
Funkce Drive-by se aktivuje náhodně během hlavní hry. Funkce Drive-by
přemění některé ze symbolů vysokých výher na symboly Wild. Každý symbol se
přeměňuje nezávisle na ostatních symbolech.
Po skončení funkce Drive-by se celková výhra z Drive-by přičte k zůstatku.
V případě, že by k aktivaci režimu Free Spins nebo funkce Locked Up došlo zároveň při
spuštění funkce Drive-by, odehraje se nejprve funkce Drive-by.
Výhra z kola, které aktivovalo funkci Drive-by, se započte až po skončení funkce Drive-by.
Walking Wild
Symboly Wilds, jež se během hlavní hry nebo v režimu Free Spins stanou součástí
výherní kombinace, zůstanou na válcích a posunou se při každém roztočení
horizontálně o jednu pozici doleva. Symboly Wilds, které se při každém roztočení
přesouvají horizontálním směrem, se nazývají Walking Wilds.
Pokud se během hlavní hry a v režimu Free Spins spustí nějaká funkce ve chvíli, kdy se na
válcích ještě stále nacházejí nějaké symboly Walking Wilds, budou tyto symboly Walking
Wilds na válcích i poté, co tato funkce skončí. Funkce Walking Wild skončí, když symboly
Walking Wilds nezajistí žádnou novou výhru nebo dojde ke zvýšení sázky.
Free Spins
Objeví-li se v hlavní hře na válcích 1, 3 a 5 celkem 3 symboly Scatter
, spustí se 10
roztočení Free Spins. V režimu Free Spins je při každém roztočení určitá pravděpodobnost, že
se jeden nebo více symbolů vysokých výher změní na symbol Wilds. K tomu dochází v souladu
s pravidly hry k funkci Drive-by.
Free Spins a funkci Walking Wild lze aktivovat ve stejném herním kole. Pokud na konci Free
Spins zbývají na válcích nějaké symboly Walking Wilds, dojde k udělení jednoho dodatečného
roztočení Free Spin. Toto se opakuje, dokud se na válcích nacházejí nějaké symboly Walking
Wilds. Toto dodatečné roztočení proběhne po aktuálním roztočení.
Free Spins (volná otočení zdarma) se odehrají se stejnou výší sázky a hodnotou mince jako v
kole, které Free Spins aktivovalo. Na konci Free Spins se celková výhra z Free Spins přičte k
výhrám z kola, které Free Spins aktivovalo. Po skončení Free Spins se hra vrátí do kola, během
nějž došlo ke spuštění Free Spins. Ukazatel celkové výhry zahrnuje všechny výhry získané
během Free Spins společně s částkou z kola, při kterém k aktivaci Free Spins došlo.

