CONAN
Základní informace
CONAN je video automat s 6 válci, 4 řádky a 24 sázkovými řadami (pevně danými). Ve hře se
nacházejí symboly Scatter, Tower Wilds, Mystery, Mystery Multiplier, Battle Wilds a
Propojené válce. Hlavní hra je rozdělená do tří sekcí o rozměrech 2 x 4 pole. Každá z nich je
přiřazená k jedné z funkcí: Tower Wilds (první sekce, válce 1 a 2), Mystery Multiplier s funkcí
Thoth-Amon (druhá sekce, válce 3 a 4) a Battle Wilds (třetí sekce, válce 5 a 6). Všechny tyto
tři funkce mají během režimu Free Spins své roztažené verze. Hra je nastavena na následující
hodnoty:
Výherní podíl: 95,91% - 96.65%.
Nejvyšší sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 73 620 Kč – 60 300 Kč
Ve hře se nachází 24 sázkových řad (pevně daných), které vyplácejí výhry v obou směrech,
Sázka stojí 20 mincí a k dispozici jsou různé hodnoty mincí. Hodnotu sázky lze nastavit pomocí
šipek vedle sekce HODNOTA MINCÍ. Ukazatel ZŮSTATEK zobrazuje množství hotovosti
nebo mincí, které lze vsadit. SÁZKA je množství vsazených mincí nebo hotovosti.
K výplatě výhry z řady dojde, pokud jdou symboly postupně od válce zcela vlevo doprava nebo
od válce zcela vpravo doleva. V sázkové řadě se vyplácí pouze nejvyšší výhra z obou směrů.
Současné výhry v různých sázkových řadách se sčítají. Všechny výhry se vyplácí pouze na
sázkových řadách, s výjimkou výher se symboly Scatter.
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 zobrazíte aktuální historii hry. Historie hry (není
k dispozici při hře pro zábavu)
Poznámka: V herních záznamech se vždy uvádí počet mincí
namísto hotovosti, a to bez ohledu na režim zvolený před
vstupem do hry. Mějte na paměti, že výše výhry v hotovosti
odpovídá vyhranému počtu mincí znásobenému hodnotou
mince.

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.
 Úvodní obrazovka. Zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
 Roztočení mezerníkem. Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
 Zobrazit sázku v hotovosti. Kliknutím zobrazíte sázku v hotovosti namísto v mincích.
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.
 Jsou-li vyhrána Free Spins, zastaví se. Zastaví automatickou hru, pokud ještě před
odehráním nastaveného počtu kol dojde 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 Sázce 20 Kč a hodnotě mincí 1 (celková Sázka 20 Kč).
Hodnota výhry se mění v závislosti na nastavení výše Sázky a hodnoty mince. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Symbol scatter
Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 3 nebo více symbolů
se režim Free Spins.

Scatter, spustí









Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 3 symboly Scatter, spustí se 10
roztočení Free Spins. Můžete si vybrat mezi režimy City of Thieves Free Spins, Temple
of the Serpent Free Spins a Walls of Tarantia Free Spins.
Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 4 symboly Scatter, spustí se 15
roztočení Free Spins. Můžete si vybrat mezi režimy City of Thieves, Temple of the
Serpent a Walls of Tarantia.
Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 5 symbolů Scatter, spustí se 25
roztočení Free Spins. Můžete si vybrat mezi režimy City of Thieves, Temple of the
Serpent a Walls of Tarantia.
Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 6 symbolů Scatter, spustí se 50
roztočení Free Spins. Můžete si vybrat mezi režimy City of Thieves, Temple of the
Serpent a Walls of Tarantia.

Battle wilds
Symboly Battle Wilds
se mohou objevit během hlavní hry na válcích 5 a 6 a roztahují
se do stran na sousedící válec (válec 5 nebo 6) až na 3 pozice symbolů. Symboly Battle Wilds
se mohou roztáhnout na pozici obsazenou jiným symbolem Battle Wild, neroztáhnou se však
tak, aby zakryly symboly Scatter. Symboly Battle Wilds nahrazují všechny symboly s výjimkou
symbolů Scatter.
Tower wilds
Symboly Tower Wilds
se mohou objevit během hlavní hry na válcích 1 a 2 a roztahují
se tak, aby válec 1 nebo 2 částečně či zcela pokryly. Symboly Tower Wilds nahrazují všechny
symboly s výjimkou symbolů Scatter a nemohou se roztáhnout tak, aby zakryly symboly Scatter
nebo jiné symboly Tower Wilds.
Symbol mystery, násobitel mystery a funkce Thoth-amon
Symboly Mystery
se mohou objevit během hlavní hry na válcích 3 a 4 a mohou být
jednoduché nebo složené. Symboly Mystery se změní na libovolný symbol s výjimkou symbolů
Scatter, Tower Wilds a Battle Wilds. Všechny symboly Mystery se přemění na tentýž symbol.
Složený symbol Mystery je symbol Mystery, který na válci pokrývá 4 pozice a může být
zobrazen celý nebo jen částečně v závislosti na tom, jak se válce zastaví (mohou být viditelné
2, 3 nebo 4 symboly).
Pokud se během hlavní hry objeví na válci 3 nebo 4 kompletní sada složeného symbolu
Mystery, spustí se funkce Mystery Multiplier. V případě, že se v hlavní hře objeví na válci 3
nebo 4 kompletní sada složeného symbolu Mystery v kombinaci se symbolem Tower Wild
nebo Battle Wild, aktivuje se funkce Thoth-Amon. Jestliže během roztočení nedojde k žádné
výhře, funkce Mystery Multiplier se nespustí. Všechny výhry se násobí hodnotou Mystery
Multiplier.
Hodnota Mystery Multiplier je v rozmezí od 3 do 7.
Jedna nebo více kompletních sad složeného symbolu Mystery v kombinaci s alespoň jedním
symbolem Tower Wild či Battle Wild aktivuje funkci Thoth-Amon. Pokud se spustí funkce
Thoth-Amon, na libovolné pozice válců 2–5, kde se dosud nenachází žádný jiný symbol
Mystery, Scatter nebo Wild, se náhodně přidá 3–6 symbolů Mystery. Nejsou-li k dispozici
žádné pozice, funkce skončí.

Propojené válce
Během hlavní hry se mohou válce v každé ze tří sekcí o rozměrech 2 x 4 pole propojit s druhým
válcem z téže sekce.
V režimu Free Spins se při každém roztočení nachází náhodný počet alespoň dvou sousedících
válců, které jsou vzájemně propojené. Maximálně lze mít 6 propojených válců.
Free spins
 K dispozici jsou tři různé režimy Free Spins: City of Thieves Free Spins, Temple of the
Serpent Free Spins a Walls of Tarantia Free Spins.
 Každý z režimů Free Spins je spojený s jednou funkcí z hlavní hry. V City of Thieves Free
Spins se nachází funkce Tower Wilds, v Temple of the Serpent Free Spins jsou symboly
Mystery, Mystery Multiplier a funkce Thoth-Amon a ve Walls of Tarantia Free Spins je k
dispozici funkce Battle Wilds.
 V každém typu režimu Free Spins je aktivní pouze uvedená funkce a funkce propojení
válců.
o V režimu City of Thieves Free Spins se mohou na všech válcích zobrazovat
symboly Tower Wilds a roztahovat se směrem nahoru nebo dolů, aby své válce
částečně nebo zcela pokryly. Nelze spustit žádné jiné funkce s výjimkou propojení
válců.
o Během režimu Temple of the Serpent Free Spins se mohou na všech válcích
zobrazovat symboly Mystery a složené symboly Mystery. Pokud se objeví alespoň
jedna kompletní sada složeného symbolu Mystery pokrývající celý válec, spustí se
funkce Mystery Multiplier, která znásobí všechny výhry ze sázkových řad na 3–
7násobek. Náhodné zobrazení 5–9 symbolů Mystery aktivuje funkci Thoth-Amon.
Funkce Thoth-Amon náhodně přidá na libovolné válce 3–6 symbolů Mystery.
Symboly Tower Wilds a Battle Wilds nejsou během této funkce aktivní.
o Během režimu Walls of Tarantia Free Spins se mohou na všech válcích zobrazovat
symboly Battle Wilds a roztáhnout se do strany na sousedící válec až na 3 pozice
symbolů. Nelze spustit žádné jiné funkce s výjimkou propojení válců.
 Režim Free Spins (volné otočení zdarma) probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mincí
jako kolo, 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.
Několik různých funkcí
Pokud se spustí více funkcí současně, je jejich pořadí následující: funkce Thoth-Amon, Tower
Wilds, Battle Wilds, Mystery Multiplier, přeměna symbolů Mystery a aktivace symbolů
Scatters. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

