Long Pao™
Základní informace
Long Pao™ je 25liniový, 3řádkový video automat, který využívá 15 nezávislých válců (každý
symbol se otáčí nezávisle). Hra osahuje Sticky Wins™, Free Spins a nahrazení symbolem Wild.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,96 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 54 720,00 Kč
V režimu MAX. SÁZKA probíhá hra na nejvyšší úrovni sázek a s aktuální hodnotou mince.
Během hraní na libovolné nižší úrovni je zapotřebí kliknout na tlačítko MAX. SÁZKA
dvakrát, má-li být kolo odehráno se zvolenou hodnotou mince.
Pomocí možnosti AUTOM. HRA lze automaticky odehrát vybraný počet kol.
Výhra na výherní linii v mincích se rovná hodnotě uvedené v Tabulce výplat znásobené úrovní
sázky.Výhra za výherní linii v penězích se rovná výhře v mincích znásobené hodnotou mincí.
5 a více symbolů Free Spin
v jedné hře kdekoliv na válcích aktivuje volné otáčky zdarma
dle výherní tabulky. Výhry z režimu Free Spin se přičtou k výhrám ze sázkových řad. Jak v
hlavní hře, tak během Free Spins se symboly Wild zobrazují pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
Symbol Wild
nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolů Free Spin. Vyplácí se
pouze nejvyšší výhra na výherní linii.
K výplatě výhry z výherní linie dojde, pokud se symboly nacházejí na sousedících válcích
směrem zleva doprava. Současné výhry v různých výherních liniích 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 hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň sázky na
jednu hru technické hry. Jedna úroveň má hodnotu 25 mincí.
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.
Klikáním na šipky vlevo a vpravo můžete listovat stránkami Tabulka
výplat.
Možnosti nastavení hry
• Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
 Roztočení mezerníkem: Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
 Historie hry. Kliknutím zobrazíte aktuální historii 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.
 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.
 Dojde-li k výhře Free Spins. Zastavuje automatickou hru při výhře Free
Spins.
• 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
Výherní tabulka udává výhry v Kč při celkové vsazené sázce 25Kč (1 mince = 25 Kč). Na každé
výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci
jedné hry technické hry sčítají.

FUNKCE STICKY WINS™ (funkce lepivá výhra)
Vítězná výherní linie nebo 3 a více symbolů Free Spin
spustí funkci Sticky Wins™. Válce
s vítěznými symboly se zastaví a všechny ostatní válce se znovu roztočí s cílem dosáhnout
větších výher. Válce se znovu roztáčí, dokud dochází k novým výhrám. Jestliže nepřibyly žádné
nové výhry a funkce Sticky Wins™ končí, vyplatí se všechny aktivní výhry.
FREE SPINS (volné otočení zdarma)
Počet vyhraných Free Spins odpovídá Tabulce výplat. Free Spins se odehrají se stejnou výší
sázky a hodnotou mince jako v kole, které Free Spins aktivovalo. Během Free Spins lze vyhrát
další Free Spins. Výhry při Free spin se trojnásobí (x3). Kromě dodatečných Free spins.
Doplňující Free Spins nejsou znásobeny násobitelem Free Spins.

