CREATURE FROM THE BLACK LAGOON
Základní informace
CREATURE FROM THE BLACK LAGOON je video automat s 5 válci, 3 řádky a 20
sázkovými řadami (pevně danými). Ve hře se nacházejí symboly Wild, Sticky Wilds a
Spreading Wilds, opětovným roztočením a režimem Free Spins. Hra je nastavena na následující
hodnoty:
Výherní podíl: 95,99% – 96,47%
Nejvyšší sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 72 180 Kč - 63 540 Kč
Hra se hraje s 20 sázkovými řadami (fixními), 1-10 úrovněmi sázek a různými hodnotami mincí.
V režimu MAX. SÁZKA probíhá hra na nejvyšší úrovni 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 hodnotou mince. Úroveň sázky je počet mincí na sázkovou
řadu. Výhra za sázkovou řadu v mincích se rovná hodnotě uvedené v Tabulce výplat znásobené
úrovní sázky.
Výhra za sázkovou řadu v penězích se rovná výhře v mincích znásobené hodnotou mincí.
Vyplácí se pouze nejvyšší výhra na sázkovou řadu. Kombinace na sázkové řadě je výherní,
pokud zasahuje od válce zcela vlevo na válec zcela vpravo. Současné výhry v různých
sázkových řadách se sčítají.
Všechny výhry se vyplácí pouze na sázkových řadách, s výjimkou výher se symboly Free Spin.
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 se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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 ozubeného kola, která se nachází v nabídce.
 Rychlé roztočení. Zapíná a vypíná možnost rychlého roztočení (není k dispozici ve
všech kasinech).
 Úvodní obrazovka. Zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
 Úvodní film. Zapíná nebo vypíná přehrávání úvodního filmu.
 Roztočení mezerníkem. Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
 Historie hry. Kliknutím zobrazíte aktuální historii hry. (není k dispozici v režimu FOR
FUN)
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.
 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.
Automatická hra se zastaví při výhře Free Spins. 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
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Symbol Wild
Během hlavní hry se mohou symboly Wild
objevit náhodně kdekoliv na válcích,
nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolů Free Spin a symbolů se zaměřovačem. Když
se na válcích během hlavní hry nebo v režimu Free Spins objeví symbol Wild, zachová se jako
Sticky Wild a zůstane na daném válci po všechna následná opětovná roztočení. Během
opětovného roztočení si symbol Sticky Wild zachová svou pozici na válci.
Pokud se během hlavní hry nebo v režimu Free Spins objeví kdekoliv na válcích další symboly
Wild, zůstanou na nich tak dlouho, dokud opětovné roztočení neskončí – Sticky Wild.
V hlavní hře a v režimu Free Spins zůstávají při opětovném roztočení všechny symboly Wild
na svých válcích. Opětovná roztočení skončí, když se na válcích neobjeví žádné nové symboly
Wild. Výhry z opětovných roztočení jsou přičítány k výhře z úvodního roztočení.
Opětovná roztočení získaná v kole, při němž došlo ke spuštění režimu Free Spins, proběhnou
po skončení Free Spins. Je-li ukazatel zdraví v režimu Free Spins na úrovni 1, mohou se
symboly Wild objevovat kdekoliv na válcích 1-4. Na úrovních 2-4 se mohou symboly Wild
objevovat kdekoliv na válcích 2, 3 a 4. Symboly Wild zastupují ostatní symboly tak, aby v
sázkové řadě vznikly co nejvyšší výherní kombinace, jak je uvádí tabulka výplat.
Free Spins
Když se v hlavní hře objeví kdekoliv na válcích 3 nebo více symbolů Free Spin
ke spuštění režimu Free Spins (volná otočení zdarma).
o 3 symboly Free Spins = 10 Free Spins
o 4 symboly Free Spins = 15 Free Spins
o 5 symbolů Free Spins = 20 Free Spins

, dojde

Symbol terče se může objevit během Free Spins kdekoliv na válci 5.
Když se objeví symbol terče, vynoří se na pravé straně obrazovky netvor a dostane zásah.
Ukazatel zdraví v pravém dolním rohu obrazovky znázorňuje netvorovo aktuální zdraví.
Když netvor obdrží dostatek zásahů a na ukazateli zdraví dojde k přechodu na novou úroveň,
hodnota netvorova zdraví se sníží a dojde k jedné z následujících možností:
o
Úroveň 1 nastává při 0-2 získaných symbolech terče: Libovolný symbol
Wild, který se objeví na válcích, se chová jako Sticky Wild a zůstane na daném
válci po dobu 1 opětovného roztočení.
o
Úroveň 2 nastává při 3-5 získaných symbolech terče: Dojde k aktivování
1. fáze Spreading Wild – symboly Wild se roztáhnou vodorovně o 1 pozici
vlevo a zůstanou na válcích po dobu 1 opětovného roztočení.
o
Úroveň 3 nastává při 6-8 získaných symbolech terče: Dojde k aktivování
2. fáze Spreading Wild – symboly Wild se roztáhnou vodorovně o 1 pozici
vlevo a vpravo a zůstanou na válcích po dobu 1 opětovného roztočení.
o
Poslední úroveň 4 nastává při 9 získaných symbolech terče, dojde k
aktivování 10 dodatečných Free Spins.
Symboly Wild, které se na válcích objeví během dodatečných Free Spins, se roztáhnou
vodorovně o 1 pozici vlevo a vpravo.
Symboly Wild, které se na válcích objeví během roztočení, při němž došlo ke zpřístupnění
úrovní 2 nebo 3, nové chování funkce Spreading Wild ještě nespustí.
Pokud se symbol Wild z válce 4 rozšíří na symbol terče, zachovají si oba symboly svou běžnou
funkci.
Po dosažení úrovně 4 již nelze sbírat další symboly terče.
Další získané Free Spins a opětovná roztočení se automaticky přičítají k aktuálnímu počtu Free
Spins.
Free Spins, které jsou zdarma, se odehrají se stejnou výší sázky a hodnotou mincí jako v kole,
které Free Spins aktivovalo.
Pole CELKOVÁ VÝHRA zobrazuje veškeré výhry z režimu Free Spins společně s částkou
získanou v kole, které režim Free Spins aktivovalo.
Po skončení Free Spins se hra vrátí do kola, během nějž došlo ke spuštění Free Spins.

