Flaming Dragon
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1-25tich 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 nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

Spin/Toč
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 línií (Lines) a hodnoty stávky na jednu líniu (Bet Per Line). Hodnota
celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom vkladu na jednu líniu
a počtom herných línií.
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže znižovať po stlačení šípky,
ktorá sa nachádza vľavo od hodnoty stávky na líniu
(až po
stanovené minimum) a zvýšiť po stlačení šípky, ktorá sa nachádza napravo od
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hodnoty stávky na líniu
(až po stanovené maximum). Zmena
výšky vkladu na líniu spolu so zmenou počtu herných línií ovplyvňujú výšku výhry
zobrazovanú vo výhernej tabuľke pri jednotlivých výherných líniách.

Stlačením tlačidla Max Bet/Max. Stávka aktivuje hráč spin s maximálnym možným
vkladom na jednu líniu hraný s maximálnym počtom herných línií. Tento spin je
vykonaný automaticky po stlačení tohto tlačidla.
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. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek
na valcoch. 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 sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
nachádzajúceho sa v ľavom hornom rohu.
Režim znásobenia výhier
Po každej výhre (pri automatickej hre a pri voľných spinoch je tento režim nedostupný)
je možné prejsť cez tlačítko GAMBLE / ZNÁSOBENIE do režimu znásobenia výhier. V
novej obrazovke sa hráč môže pokúsiť znásobiť svoju výhru pri výbere truhlice s dračím
pokladom. Pokiaľ je hráč úspešný a zvolí si truhlicu s pokladom, môže pokračovať
(režim má limit desiatich úspešných znásobení v rade alebo výhru maximálne 10 000
€), alebo si pripísať aktuálnu výhru stlačením tlačítka COLLECT/ PRIPÍSAŤ. V prípade
neúspešnej voľby hra končí a hráč sa bez výhry vráti k valcom.
Stlačenie tlačidla
počas prebiehajúcej výhernej animácie spustí hráčovi nový
spin. Hráč teda príde o možnosť spustenia režimu znásobenia aktuálnej výhry.
Balance / Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej hornej časti obrazovky
výherného prístroja na displeji v poli "BALANCE" (zostatok).
Scatter

Tento symbol má funkciu Scattera. Ak sa aspoň 3 takéto zobrazia po roztočení
kdekoľvek na valcoch, vyhráva hráč výhru podľa výhernej tabuľky a 10 voľných spinov.
Scatter nemôže byť nahradený Divokým symbolom (WILD). Počas hrania voľných
spinov možno vyhrať ďalšie voľné spiny.
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Výhra voľných spinov

Všetky stávky (výška stávky na líniu a počty aktívnych herných línií) pri následných
voľných hrách sú odvodené z hry, ktorá získala voľné spiny.

Voľné spiny

Wild symbol / Divoký symbol
Tento symbol má vo výherných kombináciách funkciu žolíka, nahrádza chýbajúce
symboly. Divoký symbol nenahrádza scattrový symbol. Divoké symboly môžu vytvoriť
vlastnú výhernú kombináciu.
Obojsmerný výherný mód
V prípade natočenia 3 a viacerých divokých symbolov
je na nasledujúcich 10
spinov hráčovi aktivovaný obojsmerný výherný mód. Výherné línie môžu počas tohto
módu vznikať z ľavej strany od 1. valca bez prerušenia iným symbolom a súčasne aj
z pravej strany (1. valec z prava, t.j. 5. valec z ľava) bez prerušenia iným symbolom.
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Natočenie piatich rovnakých symbolov na výhernej línii znamená pre hráča
dvojnásobnú výhru (výhra je započítaná za výhernú líniu z ľavej aj z pravej strany).
V prípade získanie voľných spinov počas tohto módu, sú tieto hráčovi následne
spustené a Obojsmerný mód je počas nasledujúcich voľných spinov nefunkčný.
Zostávajúce spiny obojsmerného módu sú hráčovi aktivované po ukončení voľných
spinov. Ak sa počas hrania voľných spinov podarí hráčovi získať Obojsmerný výherný
mód, je tento aktivovaný až po ukončení voľných spinov. Počas hrania obojsmerného
módu môže hráč meniť výšku stávky na hernú líniu ako aj počet herných línií. Hráč
môže tieto parametre ľubovoľne znížovať až po stanovené minimum, nie je však možné
zvýšiť oba tieto parametre na vyššiu hodnotu, ako bola hodnota pri spine, ktorý získal
(aktivoval) tento obojsmerný mód. Upravená hodnota sa uplatní pri nasledujúcom
spine.

Vytvorenie výhernej línie z pravej strany pri obojsmernom móde

Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
s názvom "AUTO/AUTOHRA". Po
kliknutí si hráč môže zvoliť:
počet automatických roztočení NUMBER OF SPINS
výšku vkladu pri automatických roztočeniach BET PER LINE
počet herných línií pri automatických roztočeniach LINES.
Následne sa spustí automatická hra a opäť sa zastaví po zvolenom množstve
roztočení, alebo získaní bonusovej hry. Ak si však želáte, môžete automatickú hru
zastaviť opätovným stlačením tlačidla

.
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Turbo mód

Stlačením tlačidla hráč aktivuje tzv. Turbo mód – teda zrýchlené otáčanie valcov.
Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,03 €
- Maximálna stávka na hru: 75,00 €
- Maximálna možná výhra je: 30 000,00 €
Výherné tabuľky:

Príklad výhernej tabuľky pri zvolenom počte línii (23) a vklade na jednu líniu vo výške 0,03 €.
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Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti.
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