YELLOW DRAGON
Hra YELLOW DRAGON má 5 válců, 4 řádky a 40 výherních linií. Hra obsahuje divoký symbol "ŽLUTÝ
DRAK", bonusový scatter symbol "ZVONICE", tajemný mystery symbol "MAHJONG" s náhodnou
výhrou a bonusovou hru.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Lotosový květ

10 (Desítka)

Vějíř

J (Kluk)

Gejša

Q (Královna)

Žlutý drak
Divoký symbol v regulérní hře

K (Král)

Mahjong (kámen)
Mystery symbol

A (Eso)

Zvonice
Bonusový „scatter“symbol
Hořící Wild
Divoký symbol v bonus hře

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli
SÁZKA navolí celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka
START se tato částka odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením
opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim
automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se
na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že
není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může
pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně tři nebo více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedních
válcích zleva a na 1 z 40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z
výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol

Symbol " ŽLUTÝ DRAK " je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě
bonusového scatter symbolu "ZVONICE" a to pouze v případě, jeli součástí výherní
kombinace na alespoň 1 ze 40 výherních linií.
Mystery symbol
Symbol "MAHJONG" je tajemný mystery symbol. Minimálně tři a více mystery symbolů na
jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena
v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
Bonus scatter symbol
Symbol "ZVONICE" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech válcích. Tři a více
bonusových scatter symbolů napříč všemi válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru
"FREE GAMES", která odmění hráče s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. Počet
bonusových otočení zdarma závisí na počtu scatter symbolů napříč všemi válci, tedy: 3 scatter
symboly odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma, 4 scatter symboly 20 bonusovými
otočeními zdarma a 5 scatter symbolů odmění hráče 30 bonusovými otočeními zdarma. Na
konci každého bonusového otočení přeletí přes válce zleva doprava ikonický čínský žlutý drak.
Drak může (ale nemusí) náhodně změnit libovolný symbol na bonusový divoký symbol
"HOŘÍCÍ WILD", který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci a vytváří tak nové
nebo rozšiřuje již existující výherní kombinace na jakékoliv výherní linii. Další bonusová otočení
zdarma lze vyhrát v průběhu aktivní bonusové hry v závislosti na počtu bonusových scatter
symbolů napříč všemi válci. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do
globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDITY na konci
bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z
herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.
Info: Berte prosím na vědomí, že bonusový divoký symbol "HOŘÍCÍ WILD" za žádných
okolností sám o sobě nevytváří žádnou výherní kombinaci na jakékoliv výherní linii

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady a 40 výherních linií.
‒ Maximální sázka 450, Kč.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Divoký symbol "ŽLUTÝ DRAK" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu
"ZVONICE" pouze v případě, jeli součástí výherní kombinace na alespoň 1 ze 40 výherních linií.
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů "ZVONICE" napříč válci aktivují bonusovou hru "FREE GAMES"
s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Tři a více mystery symbolů "MAHJONG" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s
náhodnou výhrou.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

450 Kč
495 000 Kč
94 % až 97 %
24 300 Kč až 48 600 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka
zobrazovaná v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
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