Fire Spell
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1,3,5,7 a 10-ich
herných líniách.
Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a
výhry sú totožné s klasickou verziou hry.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú ovládacie prvky samotnej
hry.

Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých
piatich valcov.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja od počtu
vybratých herných línií a hodnoty stávky na jednu líniu (BET LINE/VKLAD NA
LÍNIU). Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom vkladu
na jednu líniu a počtom herných línií.
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže znižovať po stlačení tlačidla
so znamienkom “-“

, ktoré sa nachádza vľavo od hodnoty stávky na líniu
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(až po stanovené minimum - zelená šípka) a po stlačení
tlačidla so znamienkom “+“
, ktoré sa nachádza napravo od hodnoty stávky
na líniu (až po stanovené maximum – modrá šípka). Aktuálna hodnota stávky na
jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy
hráčom.
Nastavenie počtu herných línií
Počet aktívnych herných línií si hráč môže upravovať kliknutím na číslo po stranách
valcov, ktoré reprezentuje počet aktívnych herných línií

Nastavený počet aktívnych herných línii na čísle 10.

Aktuálna hodnota stávky je potom platná aj pre ďalšie hry, až do ukončenia hry,
prípadne úpravy hráčom.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v poli "Win", pod
výhernými valcami (v dolnej časti prístroja).
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Pri viacerých možnostiach výherných
kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v
niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sú pre
kombinácie jedného symbolu na susediacich valcoch aktívnej hernej línie kombinácia minimálne troch priľahlých rovnakých symbolov (na susediacich valcoch,
táto podmienka neplatí pre symbol Scatter), bez prerušenia iným symbolom (okrem
divokého symbolu) na aktívnej hernej línii a riadia sa platnou tabuľkou výhier, ktorá
sa zobrazí po prejdení na stránku Tabuľky výhier (kliknutie na plochu v pravo od
valcov).
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Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 21,00 € a výhry za líniu č.2 v hodnote 20,00€

Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 21,00 € a výhry za líniu č.9 v hodnote 1,00€
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Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 1,00 €.

Režim znásobenia výhier
Po každej výhre v štandardnom režime má hráč možnosť hrať v režime jej znásobenia,
kam je možné prejsť pomocou zakliknutia tlačidla (GAMBLE/RISKNI)
. Hráč
môže tento režim aktivovať aj počas automatickej hry. Tento režim je nedostupný počas
hrania voľných spinov.
V novej obrazovke sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť svoju výhru pri výbere medzi
červeným a čiernym drakom. Pokiaľ je hráč úspešný a zvolí správne farbu následne
odkrytého esa, je jeho výhra zdvojnásobená. V prípade neúspešnej voľby hra končí
a hráč sa bez výhry vráti k valcom. Hráč si môže kedykoľvek svoju aktuálnu výhru
pripísať stlačením tlačítka COLLECT/ PRIPÍSAŤ
. V hornej časti (nad kartou)
je zobrazovaná hráčovi história farieb posledných piatich kariet.
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Režim znásobenia výhry.WIN- aktuálna výhra / 2x – suma možnej výhry / LOSE – suma po prehre.

V zdvojnásobovaní je možné pokračovať do momentu, kým hráč nedosiahne limit
prípadnej maximálnej výhry.

Wild symbol / Divoký symbol
Tento symbol má vo výherných kombináciách funkciu žolíka, nahrádza chýbajúce
symboly (výhra za líniu je znásobená x2 pokiaľ je súčasťou výhernej línie). Divoký
symbol nenahrádza scattrový symbol. Divoký symbol môže vytvárať vlastné výherné
línie.

Symbol Scatter
Tento symbol má funkciu Scattera. Ak sa aspoň 3 takéto symboly zobrazia po roztočení
kdekoľvek na valcoch, vyhráva hráč voľné spiny a výhru podľa výhernej tabuľky.
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Voľné spiny – zmena symbolu na divoký prilietajúcim drakom.

= 10 voľných spinov
= 20 voľných spinov
= 30 voľných spinov
Scatter nemôže byť nahradený Divokým symbolom (WILD)

.

Počas hrania voľných spinov sa možu objaviť draci, ktorí náhodne zmenia 1 alebo
viac symbolov na Wild symboly (drak) a môžu tak vzniknúť ďalšie výherné
kombinácie. Počas hrania voľných spinov je možné opätovne získať voľné spiny.

Automatická hra

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
. Po jeho zakliknutí je spustený
režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia (prednastevený je tento režime
bez obmedzenia).
Nastavenia počtu spinov pre automatickú hru môže hrač vykonať na lište, ktorá sa

zobrazí po cca 3 sekundovom zakliknutí
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.

Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť po opätovnom stlačením tlačidla

. Režim automatickej hry je prerušení aj v prípade nedostatočného
množstva prostriedkov na hru, v prípade spustenia režimu znásobenia výhry
a v prípade dohrania režimu voľných spinov.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
- Maximálna stávka na hru:
- Maximálna možná výhra je:

0,10 €
10,00 €
10 000,00 €

Výherné tabuľky:
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Výherná tabuľka pre stávku na líniu v hodnote 0,10 € a 10 aktívnych herných línií.

V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.
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