Wings of Riches
Základní informace
Hra Wings of Riches 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.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,62 % - 96,63 %
Nejvyšší Sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 60 840,00 Kč - 60 660,00 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 hodnotou Sázky
(můžete také stisknout mezerník).
Kliknutím otevřete nastavení hry a informace o hře.
Kliknutím ztlumte zvuk hry nebo pro nastavení hlasitosti
použijte posuvník.
Kliknutím zvolíte počet kol pro režim Automatická hra.
Po spuštění automatické hry se na tlačítku Roztočit zobrazuje
zbývající počet kol. Kliknutím na tlačítko Roztočit režim
automatické hry zastavíte.
Klikáním na šipky nahoru a dolů lze měnit hodnotu mince.
Hrát lze o hotovost nebo o mince. Přepínat mezi hotovostí a
mincemi lze v nabídce Nastavení hry.
Kliknutím zobrazíte výherní tabulku. Posouváním nahoru a
dolů zobrazíte dodatečné informace.
Kliknutím zobrazíte nabídku herních nastavení, ve které
můžete upravit různé možnosti hry. Více informací najdete v
níže uvedené sekci Herní nastavení.
Kliknutím otevřete pravidla hry.

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.

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.
 Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
 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
 V hlavní hře se může symbol Wild objevit nejprve na válcích 2, 3 a 4, ovšem může se
roztáhnout i na válce 1 a 5.
 Symboly Wild se roztáhnou po válcích a přemění 2 až 4 okolní symboly na další
symboly Wild, čímž vzniká šance na obrovské výhry!
 V hlavní hře může roztažený symbol Wild překrývat jiné roztažené symboly Wild.
 Symbol Wild nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolů Scatter a Multiplier.
 Všechny výhry se vyplatí poté co se symboly Wild přestanou rozšiřovat po válcích.
 Symboly Wild doplňují výherní kombinaci na výherní linii tak, aby vznikla co
nejhodnotnější kombinace dle výherní tabulky.
Volné otáčky
 Pokud se v hlavní hře objeví kdekoliv na válcích 3 nebo více symbolů Scatter, dojde k
aktivování 10 volných otáček.
 Roztočení volných otáček, které jsou zdarma, probíhají se stejnou hodnotou Sázky jako
kolo, které volné otáčky aktivovalo.
 Při volných otáčkách se používá jiná sada válců s následujícími změnami:








Na válci 5 se náhodně objevuje symbol Multiplier. Kdykoli se symbol Multiplier objeví,
zvyšuje se násobitel výhry o 1 až do maxima x5. Výhry ze zbývajících roztočení
volných otáček se násobí x5.
V režimu volných otáček se před každým roztočením na válce náhodně umístí symbol
Wild.
Pokud se během režimu volných otáček na válcích 2, 4 nebo 5 objeví 2 nebo 3 symboly
Scatter, dojde k udělení dodatečných roztočení volných otáček.
2 symboly Scatter = 5 volných otáček navíc
3 symboly Scatter = 10 Volných otáček navíc

Výplatní tabulka
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí celková Sázka do
hry.
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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.

