OZZY OZBOURNE VIDEO SLOT™
Základní informace
OZZY OZBOURNE Video Slots™ je video automat s 5 válci, 3 řádky a 20 řadami (pevně
danými), ve kterém se nachází roztočení Re-Spin, režim Free Spins a funkce Symbol Charge
Up s koly Symbol Spinner a Feature Spinner. Ve hře se nachází 20 sázkových řad (pevně
daných), úroveň sázky 1–5 (20 mincí na úroveň při základní sázce a 40 mincí na úroveň se
sázkou Bonus Bet) a různé hodnoty mincí. Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 93,9% - 96,67% (BONUSBET)
Nejvyšší sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 109 800 Kč – 59 940 Kč (BONUSBET).
V režimu MAX. SÁZKA probíhá hra na nejvyšší úrovni sázek a s aktuální hodnotou mincí. Během
hraní na libovolné nižší úrovni je zapotřebí kliknout na tlačítko MAX. SÁZKA dvakrát, má-li být kolo
odehráno se zvolenou úrovní.
Výhra za sázkové řady v mincích se rovná hodnotě zobrazené v Tabulce výplat znásobené výší sázky.
Tato částka se rovněž znásobí platnými násobiteli. Výhra za sázkovou řadu v penězích se rovná výhře
v mincích znásobené hodnotou mincí. Vyplácí se pouze nejvyšší výhra v sázkové řadě. Kombinace na
sázkové řadě je výherní, pokud zasahuje od válce zcela vlevo na válec zcela vpravo. Současné výhry v
různých sázkových řadách se sčítají.

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
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň sázky
na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.(40 mincí
BONUSBET)
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím zobrazíte nabídku nastavení Autom. hra a můžete nechat
hru probíhat automaticky. Vyberte počet roztočení pro režim Autom.
hra nebo zobrazte Pokročilá nastavení a nastavte možnosti zastavení
režimu Autom. hra.
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.
Klikáním na šipky vlevo a vpravo můžete listovat stránkami Tabulka
výplat.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím aktivujete nebo deaktivujete sázku Bonus Bet.

Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Možnosti nastavení hry
Herní nastavení otevřete klepnutím na ikonu klíče na herním panelu.
 Úvodní obrazovka. Zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
 Roztočení mezerníkem. Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
 Historie hry. Kliknutím zobrazíte aktuální 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. Zastavuje automatickou hru při 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 (celková Sázka
40 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.

Bonus Bet
V případě aktivace sázky Bonus Bet
probíhá hra s 40 mincemi za každou úroveň
sázky. Je-li aktivovaná sázka Bonus Bet, lze aktivovat více roztočení Free Spins a hodnoty
Multiplier v režimu Free Spins se zvyšují z x2 a x3 na x5 a x7.
Re-Spin
Objeví-li se v hlavní hře na válcích 1, 3 a 5 celkem 2 symboly Scatter
, spustí se roztočení
Re-Spin. Před roztočením Re-Spin se aktivuje funkce Symbol Charge Up.
Nejprve Symbol Spinner určí symbol, kterému bude v roztočení Re-Spin udělena funkce.
Následně Feature Spinner určí, která funkce bude v roztočení Re-Spin zvolenému symbolu
přiřazena.
Pokud se při roztočení Re-Spin objeví na kole Symbol Spinner symbol Scatter, zobrazí se na
kole Feature Spinner Hlava netopýra a po roztočení Re-Spin se spustí režim Free Spins.
Při hře se základní sázkou se aktivují 4 roztočení Free Spins. Při hře se sázkou Bonus Bet se
aktivuje 5 roztočení Free Spins. Roztočení Re-Spin (opětovné otočení zdarma) probíhá se
stejnou úrovní sázky a hodnotou mincí jako roztočení, ve kterém bylo toto roztočení Re-Spin
aktivováno. Výhry z funkce Re-Spin se přičítají k výhrám z původního roztočení.

Free Spins
Pokud se během hlavní hry objeví na válcích 1, 3 a 5 celkem 3 symboly Scatter
, nebo
objeví-li se symbol Scatter na kole Feature Spinner v roztočení Re-Spin, aktivuje se režim Free
Spins.
Při hře se základní sázkou se aktivují 4 roztočení Free Spins. Při hře se sázkou Bonus Bet se
aktivuje 5 roztočení Free Spins.
Během režimu Free Spins se před každým roztočením Free Spin aktivuje funkce Symbol
Charge Up. Nejprve Symbol Spinner určí symbol, kterému bude až do konce režimu Free Spins
udělena funkce. Následně Feature Spinner určí, která funkce bude až do konce režimu Free
Spins zvolenému symbolu přiřazena.
Pokud se během režimu Free Spins objeví na kole Symbol Spinner symbol Scatter, dojde k
udělení jednoho dodatečného roztočení Free Spin a kolo Symbol Spinner se roztočí znovu.
Maximální počet roztočení Free Spins je 7. Free Spins (volná otočení zdarma) se odehrají se
stejnou výší sázky a hodnotou mincí 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.
Symbol Charge Up
V roztočení Re-Spin a režimu Free Spins se aktivuje funkce Symbol Charge Up. Symbol
Spinner nejprve určí symbol. Následně Feature Spinner určí, která funkce bude během roztočení
Re-Spin nebo režimu Free Spins zvolenému symbolu přiřazena. Na kole Symbol Spinner se
může zobrazit libovolný symbol s výjimkou symbolu Wild. Na kole Feature Spinner se mohou
zobrazit následující funkce:
 Coin Win: Každý zvolený symbol, který se zobrazí na válcích, udělí peněžní výhru ve výši
odměny za 3 stejné symboly tohoto typu krát úroveň sázky.
 Wild: Každý zvolený symbol, který se zobrazí na válcích, se přemění na symbol Wild.
 Násobitel symbolu: Všechny výhry se zvoleným symbolem se násobí udělenou hodnotou
Multiplier. Při základní sázce může mít Multiplier hodnotu x2 nebo x3, při sázce Bonus Bet
se zvyšuje na x5 a x7.
 Pokud během režimu Free Spins získá jeden symbol obě hodnoty Multiplier, pak se jejich
výše sčítají.
 Upgrade: Každý zvolený symbol, který se zobrazí na válcích, se přemění na symbol před
sebou v pořadí, jež je uvedeno v tabulce výplat. V režimu Free Spins získává symbol
všechny funkce, které jsou již přiřazené symbolu, na nějž se mění. Funkce Upgrade se
nemůže použít na symbol, který je v Tabulce výplat na prvním místě.
Dojde-li během režimu Free Spins k vícenásobnému spuštění funkce Upgrade, může se řetězit.
Pokud se například funkce Upgrade aplikuje na symbol Lebka, dojde k jeho přeměně na symbol
Havran. Jestliže se později během režimu Free Spins použije funkce Upgrade na symbol Kříž,
přemění se i on na symbol Havran, jelikož došlo ke zřetězení dvou funkcí Upgrade.

Během režimu Free Spins se může na každý symbol použít jen jedna funkce. V rámci funkce
Multiplier mohou být témuž symbolu uděleny obě hodnoty Multiplier.

Symbol Wild
Symboly Wild s
e mohou objevit kdekoliv na válcích v hlavní hře, během roztočení ReSpin i v režimu Free Spins a nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolů Scatter. Symboly
Wild zastupují ostatní symboly tak, aby v sázkové řadě vznikly co nejvyšší výherní kombinace,
jak je uvádí tabulka výplat.

