Butterfly STAXX 2™
Základní informace
Hra Butterfly STAXX 2™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje symboly Wild, opětovná roztočení Re-Spins a výhry za symboly Scatter
s výběrem z funkcí Butterfly Spins a Butterfly Frenzy. Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,35 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 65 700,00 Kč
Když se během hlavní hry kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Scatter, dostane hráč
na výběr mezi funkcemi Butterfly Spins a Butterfly Frenzy. Butterfly Frenzy je výběrová hra
typu Bonus. S výjimkou výher z funkce Butterfly Frenzy se peněžní výhry vyplácejí pouze ze
sázkových řad. Funkce Butterfly Spins, Re-Spins a Butterfly Frenzy se nemohou spustit
souběžně. Během roztočení Re-Spins si může hráč zpřístupnit 2 další herní oblasti. Ve funkci
Butterfly Spins jsou 3 aktivní herní oblasti. Během funkcí Butterfly Spins a Re-Spins probíhá
hra v herních oblastech se stejnou sázkou a rozvržením jako v kole, které Re-Spins a Butterfly
Spins aktivovalo. Válce v každé z herních oblastí se otáčejí simultánně a nezávisle na sobě.
Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Scatter, automatická hra se zastaví.
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 25 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 se automaticky nastaví maximální možná výše sázky a
zahájí se hra technické 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 se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).
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 Butterfly Spins – zastaví automatickou hru při 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.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

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.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se
v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč. Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz
níže), které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby
vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
Symbol Wild
Symboly Wild se mohou objevit kdekoliv na válcích v hlavní hře i během funkce
Re-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.

Re-Spins
Opětovná roztočení Re-Spins se aktivují během hlavní hry, když se
nějaký celý válec pokryje sadou 4 symbolů Butterfly.
Opětovné roztočení se hraje se stejnou úrovní sázek a hodnotou
mince jako roztočení, ve kterém k aktivování opětovného roztočení
došlo.
Ještě než se roztočení Re-Spins spustí, všechny symboly Butterfly
přeletí ve svých řádcích na pozice nejvíc vlevo, které ještě nejsou obsazeny žádnými symboly
Butterfly, a zůstanou na válcích tak dlouho, dokud funkce Re-Spins neskončí.
Pokud se během roztočení Re-Spins 2 válce zcela vlevo kompletně
pokryjí symboly Butterfly, zpřístupní se druhá herní oblast.
Pokud se 3 válce zcela vlevo v první herní oblasti nebo 2 válce zcela
vlevo ve druhé herní oblasti celé pokryjí symboly Butterfly,
zpřístupní se třetí herní oblast. Válce v každé z herních oblastí se
otáčejí simultánně a nezávisle na sobě. Tyto dodatečné herní oblasti
začínají s prvním válcem plně pokrytým symboly Butterfly.
Když se během opětovných roztočení Re-Spins objeví v libovolné herní oblasti nové symboly
Butterfly, dojde k udělení nového roztočení Re-Spin ve všech zpřístupněných oblastech. Když
se ani v jedné ze zpřístupněných herních oblastí neobjeví žádný nový symbol Butterfly,
roztočení Re-Spins skončí.
Po skončení roztočení Re-Spins se výhra z Re-Spins připočte k výhrám z kola, ve kterém byla
roztočení Re-Spins spuštěna. Před samotným spuštěním funkce Re-Spins dojde k proplacení
všech výher ze sázkových řad z roztočení, které funkci Re-Spins aktivovalo. Jakmile se spustí
nové herní kolo, dodatečné herní oblasti zmizí.
Symbol Scatter
Když se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 symboly Scatter, dostane Sázející
na výběr mezi funkcemi Butterfly Spins a Butterfly Frenzy. Vyberte si funkci! Interakce
Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Butterfly Spins
Možnost hrát Butterfly Spins se zpřístupní, když se během hlavní hry kdekoliv na válcích 1, 3
a 5 objeví 3 symboly Scatter
. Pokud se hráč rozhodne, že chce spustit Butterfly Spins,
aktivuje se 5 roztočení Butterfly Spins.
Ve funkci Butterfly Spins jsou 3 aktivní herní oblasti. Během
roztočení Butterfly Spins se na válcích mohou objevit pouze
symboly Cocoon. Symboly Cocoon mohou být buď spící, nebo
aktivní. Aktivní symboly Cocoon, které se na válcích zobrazí, se
přemění na symboly Butterfly.
Všechny symboly Butterfly přeletí ve svých řadách na pozice nejvíc
vlevo, které ještě nejsou obsazeny žádnými symboly Butterfly, všechny výhry se sázkových řad
se přičtou k celkové výhře a symboly Butterfly zůstanou na válcích, dokud funkce Butterfly
Spins neskončí.
Během roztočení Butterfly Spins nelze vyhrát další roztočení Butterfly Spins. Butterfly Spins
se odehrají se stejnou výší sázky a hodnotou mince jako v kole, které Butterfly Spins aktivovalo.
Po skončení roztočení Butterfly Spins se celková výhra z Butterfly Spins připočte k výhrám z
kola, ve kterém byla roztočení Butterfly Spins spuštěna. Po skončení roztočení Butterfly Spins
se hra vrátí do kola, ve kterém byla Butterfly Spins aktivována.

Butterfly Frenzy
Možnost hrát Butterfly Frenzy se zpřístupní, když se během hlavní
hry kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Scatter
.
Pokud se hráč rozhodne spustit funkci Butterfly Frenzy, aktivuje se
výběrová hra.
Butterfly Frenzy je výběrová hra typu Bonus, která se skládá z několika fází (Stage) až do
úrovně 5. Hra začíná s 10 výběry. Ve funkci Butterfly Frenzy hráč vybírá symboly Butterfly,
za něž dostává peněžní výhry, které se přičítají k celkové vyhrané částce. Interakce hráče nemají
vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
V každé fázi hráč obdrží 10 výběrů. Tyto výběry (+10) se přičítají ke zbývajícím výběrům z
předchozí fáze. Fáze 1 Butterfly Frenzy začíná s 10 výběry a další fáze bude pokračovat s 10
výběry, které se přičtou ke zbývajícím výběrům z fáze 1.
Minimální a maximální výhra v mincích při každém výběru může být v rozmezí od 0,4 násobku
do 5násobku sázky v závislosti na úrovni fáze.
Během funkce Butterfly Frenzy může hráč najít speciální symboly Butterfly, které jej přenesou
do další fáze, ovšem neudělí žádnou peněžní výhru. Toto vylepšení fáze má podobu
bezplatného výběru a neodečte se od počtu výběrů, které pro dané herní kolo zbývají.
Hráč může aktivovat funkci Automatický výběr a nechat výběrovou hru typu Bonus odehrát
automaticky.
Jakmile se automatický výběr jednou spustí, už jej nelze ručně zastavit. Automatický výběr se
zastaví, až funkce Butterfly Frenzy skončí. Funkce Butterfly Frenzy skončí po vyčerpání všech
výběrů. Po skončení funkce Butterfly Frenzy se hra vrátí do kola, ve kterém byla tato funkce
Butterfly Frenzy aktivována. Po skončení funkce Butterfly Frenzy se celková výhra z Butterfly
Frenzy připočte k výhrám z kola, ve kterém byla funkce Butterfly Frenzy spuštěna.
Pokud uživatel obnoví hru během funkce Butterfly Frenzy, bude hra pokračovat od fáze
následující po té, ze které hráč odešel. V případě poslední fáze se hra obnoví na závěrečné
obrazovce. Pakliže se hra znovu načte kvůli restartování serveru nebo připojení k internetu,
bude hra pokračovat od místa, kde uživatel odešel. Po skončení funkce Butterfly Frenzy se
uživatel vrátí do hlavní hry a na herní obrazovce se objeví rozmístění symbolů bez výhry.

