Book & Bulls Red Hot Fire Pot
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Book & Bulls Red Hot Fire Pot je hra s 5 válci a 5 nebo 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 11
různých symbolů.
Kliknutím na + nebo – v polích Řady a Vklad, si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu celkové
Sázky. Klikáním na tlačítko + dochází k navýšení hodnot Sázky na linii (Vklad) a hodnot počtu
aktivních Linií (Řad). Dosáhne-li maximální výše klikáním na tlačítka +, potom klikáním na
tlačítka – dosáhne jejich minimálních hodnoty. Celková Sázka, do každého herního kola, je
počítána jako součin hodnoty Vklad a počtu zvolených aktivních Řad. Po odehrání každé hry,
lze měnit celkovou Sázku.
Jakmile je Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka, může kliknutím na tlačítko
spustit hru. Výherní kombinace jsou počítány, s výjimkou symbolu Scatter, zleva doprava od
válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. U symbolu Scatter nezáleží na jeho pozici
na válcích. Možná výhra na linii je počítána jako násobek pole Sázka na linii (Vklad) a číselného
koeficientu pro danou výherní kombinaci podle Výherní tabulky. Platná je vždy jen nejvyšší
výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Vsazená částka na jednu linii = celková sázka do jedné hry/ počet aktivních výherních linií.
Celková sázka do jedné hry = vsazená částka na jednu linii * počet aktivních výherních linií.
Maximální sázka na jednu hru: 150 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 503 Kč
Výše výherního podílu RTP: 96,11 %
2. REŽIM AUTOSTART
Po kliknutí na tlačítko
si může Účastník hazardní hry zvolit
počet otoček, které budou odehrány v režimu autostart. Tento režim
může kdykoliv, i v průběhu hraní, končit kliknutím na tlačítko
. Nad tímto tlačítkem se zobrazuje počet zbývajících her, které budou ještě odehrány autostart
režimu.
3. VOLNÉ ROZTOČENÍ ZDARMA (FREEROUNDS)
Volné roztočení zdarma je bonus, při kterém nejsou Účastníkovi hazardní hry odečteny z pole
„ZŮSTATEK“ žádné peněžní prostředky. Výhry jsou během bonusu „Volné roztočení zdarma“
kumulované v poli „VÝHRA“. Volné roztočení jsou zdarma, jsou hrány se stejnou sázkou jako
kolo, ve kterém byly spuštěny.
3.1 Volná roztočení zdarma typ Scatter A
Pokud Sázející obdrží v jedné hře 3 a více symbolů SCATTER A (Kniha), získá 10
Volných roztočení zdarma. Během volných roztočení zdarma lze vyhrát další volné
roztočení zdarma navíc. Volné roztočení zdarma se zahajují automatickým náhodným
vytažením speciálního bonusového symbolu. Každý symbol kromě symbolu "Kniha"
se může stát bonusovým symbolem. V případě znovu obdržení dalších volných
roztočení zdarma již nebude vylosován žádný nový bonusový symbol.

Ve volných roztočení zdarma v případě, že symbol "Toreador" je bonusovým symbolem, se
počítá více Wild symbolů v jedné výherní linii jako top kombinace symbolu "Žena", pokud
představuje nejvyšší výhru v této výherní linii.
Speciální symboly vyplácejí jako příslušné normální symboly a mohou během bonusu „Volné
roztočení zdarma“ expandovat (rozšířit se) na celý válec. Následně se vyhodnotí výherní
kombinace speciálních symbolů na základě jejich počtu na aktivní linii, nezávisle na tom zda
jsou sousedící nebo začínají na prvním válci zleva. K expanzi dochází pouze v případě, že je
přítomen dostatečný počet symbolů na výhru.
Pokud dojdou na různých válcích alespoň 2 nebo 3 speciální bonusové symboly (v závislosti
na symbolu musí vzniknout výhra), označí se po vyhodnocení běžných liniových výher
příslušné válce kompletně bonusovými symboly.
3.2 Volná roztočení zdarma typ Scatter B
Pokud Sázející obdrží v jedné hře 3 a více symbolů SCATTER B (Býk), získá 10
Volných roztočení zdarma. Během volných roztočení zdarma nelze vyhrát další
volné roztočení zdarma navíc. Pokud se během bonusové hry Volné roztočení
zdarma objeví symboly Toreadorů , tyto pak zůstanou stát na těchto pozicích na
válci až do konce Volných roztočení zdarma. Při každém dalším roztočení jsou
počítány do případných výher, pokud jsou součástí výherní linie. Pokud se na jedné pozici
zastaví při dalším roztočení další symbol Toreador, tak se počítá pouze jeden.
4. DIVOKÝ SYMBOL
Nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter A a B a bonusových
symbolů v režimu hraní Volných otočení zdarma. Na obrázku níže jsou výhry při sázce
na 10 výherních linií a sázku 0,1 Kč na linii.

5. BONUSOVÁ HRA RED HOT FIRE POT
Ve hře lze aktivovat bonusovou hru Red Hot Fire Pot bonus (dále jen RHFP) a to ve 3 úrovních.
Funkci může Sázející aktivovat případně deaktivovat opakovaným stlačením tlačítka FIRE
POT na tlačítkovém panelu hry.
Aktivací první úrovně zvýší svou Sázku o 2Kč, aktivací druhé úrovně o 5Kč a aktivací třetí
úrovně o 10Kč. Navýšení Sázky (aktivací bonusové hry Red Hot Fire Pot) není započítáno do
výpočtu výhry z výherních kombinací dle výplatní tabulky, ale je strháváno současně v rámci
Sázky do hry.
V případě aktivního nastavení bonusu má Sázející v každé následující hře šanci získat příslušný
bonus. V první úrovni ve výši až 20 000Kč, ve druhé až 50 000Kč a ve třetí až 100 000Kč.
Zcela náhodně se po každé ukončené hře s aktivním nastavení RHFP může zobrazit okno
bonusové hry, kde se bez jakékoliv interakce Sázejícího rozhodne prostřednictvím animaci o
výši bonusu, který může být i nulový (v případě, že se na úvod animace zobrazí méně než 3
plameny)..
6. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává koeficienty, kterými se násobí výše Sázky na jednu linii.

