Wild Turkey
Základní informace
Hra Wild Turkey je pětiválcový video automat se 20 fixními výherními liniemi. Výherní
kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musí být za sebou.
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se
sčítají.
Celkovou hodnotu Sázky Sázející nastavuje kombinací úrovně a hodnoty mincí.
Příklad 1: Pokud Sázející nastaví hodnotu mincí na 1 a hodnotu úrovně na 1, hodnota celkové
Sázky v Kč se rovná hodnotě Sázky v mincích.
Příklad 2: Pokud Sázející nastaví hodnotu mincí na 0.5 a hodnotu úrovně na 1, poměr mezi
celkovou Sázkou v Kč a celkovou Sázkou v mincích je 1:2.
Příklad 3: Pokud Sázející nastaví hodnotu mincí na 2 a hodnotu úrovně na 1, poměr mezi
celkovou Sázkou v Kč a celkovou Sázkou v mincích je 2:1.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,3 % - 96,6 %
Nejvyšší Sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 66 600,00 Kč - 61 200,00 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
Kliknutím spustíte herní kolo s aktuální výší Sázky a hodnotou. mince
(můžete také stisknout mezerník).
Kliknutím zobrazíte nabídku herních nastavení, ve které můžete upravit
různé možnosti hry.
Kliknutím ztlumíte zvuky nebo pro nastavení zvuku použijte posuvník.
Kliknutím zobrazíte pravidla 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 zobrazíte výherní tabulku.

Klikáním na šipky vlevo a vpravo můžete listovat stránkami výherní
tabulky. Kliknutím na tlačítko x se vrátíte zpět do hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
• Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
• Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
• Funkce Zastavit automatickou hru:
 Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
 Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře
zatočení zdarma.
 Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné hry
technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
 Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na
uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
 Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na
uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
• Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
• Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta Sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
• Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
Wild Symbol




Symboly Wild se mohou zobrazit pouze během hlavní hry, zastupují všechny ostatní
symboly.
3 nebo více symbolů Wild, které se zobrazí na libovolném místě na válcích během
hlavní hry, aktivuje volné otáčky v souladu s výherní tabulky.
Symboly Wild zastupují ostatní symboly tak, aby na výherní linii vznikly co nejvyšší
výherní kombinace, jak je uvádí výherní tabulka.

Volné otáčky






Symboly Stacked Wild se mohou zobrazit pouze během volných otáček, zastupují
všechny ostatní symboly.
Symboly Stacked Wild se mohou objevit jako samotný symbol nebo 2 symboly
Stacked Wild nebo 3 Stacked Wild.
Pokud se během volných otáček na libovolném válci objeví Stacked Wild složený ze 3
symbolů a pokrývá celý daný válec, aktivuje 2 další volné otáčky.
Další vyhrané volné otáčky se automaticky přičtou k aktuálním volným otáčkám.
Volné otáčky, které jsou zdarma, se odehrají se stejnou výší Sázky a hodnotou mince
jako v kole, které volné otáčky aktivovalo.

Výherní tabulka
Výherní tabulka udává počet mincí, které Sázející vyhraje při nastavení úrovně na hodnotu 1.
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Stacked Wild

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře a
uzavřené Sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, Sázka je vrácena na
uživatelské konto sázejícího.

