MULTIGAME 916 2
(€URO VERZIA)

HERNÝ PLÁN
Zadávanie kreditu :
Prístroj umožňuje priímať mince podľa nastavenia prevádzkovateľa
v hodnotách : 0.20, 0.50, 1.00 a 2.00 €.
Akceptor bankoviek umožňuje priímať bankovky podľa nastavenia
prevádzkovateľa v hodnotách :
5, 10, 20, 50, 100, (200, 500) €.
U výherného hracieho prístroja može pracovník obsluhy zadávať kredity
pomocou doplňovacieho kľúča, ak je táto funkcia aktivovaná.
Výplata kreditu :
Prístroj vypláca mince v hodnote 1.00 €.
Výplatu može tiež vykonávať pracovník obsluhy pomocou doplňovacieho
kľúča.

Kreditný režim :
Výherní hrací prístroj može pracovať v kreditnom režime bez použitia
mincí a bankoviek, ak je táto funkcia aktivovaná.
Maximálna stávka na jednu hru je 0,10 € z CREDITU a 4,90 € z BANKY.
Maximálná výhra v jednej hre je 15 €.
Výherný podiel je možné nastaviť v rozsahu 88 – 96 %

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV JE HRA ZAKÁZANA !!!

GOLDEN IDOL
Hra se hraje na 5 valcoch a 5 výherných liniach.
Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačítkom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 11 možných stávok :
0.10 + 0.15, 0.10 + 0.40, 0.10 + 0.90, 0.10 + 1.40, 0.10 + 1.90, 0.10 + 2.40, 0.10 + 2.90, 0.10 +
3.40, 0.10 + 3.90, 0.10 + 4.40, 0.10.+ 4.90

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazena v hornej časti displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
FREESPINS :
Ak sa zobrazia 3 x symboly pyramidy kdekoľvek na válci, získavá hráč 50 volných hier
pri ktorých sú výhry násobene 3x s vynimkou bonusovej hry poklad.
TREASURY BONUS :
Pri tejto hre hráč zbiera zlaté symboly, ktoré se doplňujú do prázdných polí v spodnej
časti obrazovky.
V prípade, že sú všetky symboly vyplnené začíná bonusová hra poklad.
Hráč pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel vyberá z piatich nášlapných dosiek.
V prípade, že sa zobrazí symbol lebky hra je ukončená, toto neplatí od stávky 0.10 +
1.90, kde má hráč k dispozícií lékárničku, ktorá nahradí jeden neúspešný pokus.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!

LAMB STORY
Hra se hraje na 5 valcoch.

Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losované pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačitkom „POČET LÍNIÍ/DRŽ“ može hráč rozložiť stávku na 1, 5, 10, 15 nebo 20 výherních
linií.
Tlačitkom „STÁVKA“ si hráč zvolí z možných stávok na líniu :
1 línia – 5,10, 10 + 5, 10 + 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90
5 línií - 10 + 15, 10 + 40, 10 + 65, 10 + 90, 10 + 1.15, 10 + 2.40, 10 + 4.90
10 línií - 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 4.90
15 línií - 10 + 0.65, 10 + 1.40, 10 + 2.15, 10 + 2.90, 10 + 3.65
20 línií - 10 + 0.90, 10 + 1.90, 10 + 2.90, 10 + 3.90, 10 + 4.90

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazena v hornej časti displeja.
Získané výhry možu byť losované pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do
banky.
LAMB STORY :
Ak sa zobrazia 3 x alebo viacej symbolov oviec kdekoľvek na valci vyberie si hráč
pomocou dotykového displeja alebo tlačidla jednu z oviec a potom sa mu zobrazí typ
bonusovej výhry :
FREE SPINN :
hráč získává 5, 10, nebo 15 voľných hier pri ktorých sú výhry násobene 3x s vynimkou
ďalších bonusových hier ktoré nieje možné pri tejto hre získať.
FOLD BONUS :
pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel hráč zvolí jednu z ohrad do ktorej pes
zaženie ovce. Počet ovcí určuje výššie bonusové výhry, šedá ovce násobí výhru 2x.
SHEARER BONUS :
pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel hráč zvolí jednu z tancujúcich ovcí, ktorá
sa začne stríhať a vlna spadnutá na váhu určí hodnotu bonusovej výhry.
MAKELOVE BONUS :
pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel hráč zvolí ovcu ktorá bude uspokojena,
pri úspešnom výbere pokračuje ďalej pokiaľ nevyberie vlka, ktorý je prezlečený za
jednu z oviec, tým hra končí.
UKONČENÍ HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!

HOT FRUITS
Hra se hraje na 5 valcoch a 5 výherných liniach.
Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Výhry zvonek možu byť kdekoľvek na valci.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Výhry zvonek možu byť kdekoľvek na valci.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!

SHERWOOD
Hra se hraje na 5 valcoch a 5 výherných líniách.
Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
JOKER :
Symbol joker nahrádza všetky symboly, okrém symbolov hviezda a terč.
FREESPINS :
Ak sa zobrazí 3 x a viac symbol hviezda kdekoľvek na valci, získavá hráč 10 voľných
hier.Ak sa zobrazí 3 x a viac symbol hviezda kdekoľvek na valci počas získaných
voľných hier, hráč už nezískáva ďaľšie voľné hry. Ak sa zobrazí v priebehu voľných
hier kdekoľvek na valci symbol terč, získavá hráč 1 až 5 výstrelov na terč. Ak zasiahne
šíp stred terča, výhra získaná v priebehu voľných hier sa násobí 2x.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stávka je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!

HOT HOT HOT
Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!

DESPERADO SLOT EDITION
Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry panna / orol, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry panna / orol, alebo pripísané do
banky.
JOKER :
Symbol joker nahrádza všetky symboly, okrém symbolu pištole.
SHOOTING BONUS :
Ak získa hráč 2x pištole roztočí se bonusové kolo, stlačením tlačidla štart sa zastaví
na počte nábojov. Tieto náboje sú použité pre výstrel do výhernej tabuľky, kde sa určí
hodnota výhry. Ak sa zastaví kolo na symbole wild joker začnú blikať nábojnice nad
týmto symbolom, stlačením tlačidla štart hráč vylosuje počet nábojov pre výstrel do
výhernej tabuľky, kde sa určí hodnota výhry.
EXTRA SHOT BONUS :
Ak hráč získa 3x pištole rozblikajú sa symbole 3 výhier, stlačením tlačidla štart sa
zobrazí symbol, který určí hodnotu výhry.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!

VEGAS BONUS SLOT EDITION
Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
WILD JOKER :
Symbol joker nahrádza všetky symboly, okrém symbolov vegas.
BONUSWHEEL GAME :
Ak získá hráč 2x symbol vegas rozsvietia sa 2 šipky v bonusovom kole a kolo sa
roztočí.
Ak získá hráč 3x symbol vegas rozsvieti sa 8 šipiek v bonusovom kole a kolo sa
roztočí.
Ak sa zastaví rozsvietená šipka na políčku win získává hráč výhru podľa zvolenej
stávky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

WILD CHERRY
Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.
ZÁKLADNÁ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
CHERRY BONUS :
Ak získá hráč 1x symbol čerešnu navýší sa bonusová výhra.
Ak získá hráč 2x symbol čerešnu doplní sa písmeno do nápisu. Ak je tento nápis úplne
rozsvietený získavá hráč bonusovú výhru.
FRUIT BONUS :
Ak dostane hráč výhru s 3 rovnakými symbolami ktoré sú zobrazené v pravej hornej
časti obrazovky rozsvieti sa ikona pre príslušný symbol.
Ak sú rozsvietené všetky 4 ikony symbolov získavá hráč bonusovú výhru podľa
vsadenej čiastky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

FRUIT CARD
Hra sa hraje na maximálne dve rozdania.
Pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel má hráč možnosť podržať karty do
ďalšieho rozdania.
ZÁKLADNÍ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do
banky.
CHERRY BONUS :
Ak dostane hráč 2 karty so symbolom čerešne zvýší sa hodnota bonusu.
Ak sa vyplní celé žlté pole získavá hráč bonusovú výhru podľa vsadenej čiastky.
Táto hra je zobrazená v pravej hornej časti obrazovky.
POKER BONUS :
Ak dostane hráč 4 alebo 5 kariet s rovnakými symbolami rozsvietí sa ikona pre
príslušný symbol.
Ak sú zorsvietené všetky 4 ikony symbolov získavá hráč bonusovoú výhru podľa
vsadensj čiastky. Táto hra je zobrazená v ľavej hornej časti obrazovky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

MAGIC STRIP
Hra se hraje na maximálne 3 rozdania.
Pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel má hráč možnosť podržať karty do
ďalšieho rozdania.
ZÁKLADNÍ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losováné pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do
banky.
LUCKY POKER BONUS :
Ak dostane hráč 4 rovnaké karty s číslom 2 získává bonusovú výhru podľa vsadenej
čiastky.
Táto hra je zobrazovaná v ľavej hornej časti obrazovky.
THREE OF A KIND BONUS :
Ak dostane hráč 3 rovnaké karty stratí sa postupne 1 z 15 srdiečok, ktoré sú
zobrazené v pravej hornej časti obrazovky. Ak sú zmazané všetky srdiečka získává
hráč bonusovú výhru podľa vsadenej čiastky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

CASINO POKER
Hra sa hraje na maximálne dve rozdania.
Pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel má hráč možnosť podržať karty do
ďalšieho rozdania.
ZÁKLADNÍ HRA :
Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.
Výherná tabuľka je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losované pomocou hry s dealerom vysoká / nízká, alebo
pripísané do banky.
BONUSOVÁ HRA :
Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávok :
5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40,
10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej části displeja.
Získané výhry možu byť losované pomocou hry s dealerom vysoká / nízká, alebo
pripísané do banky.
HRA SUPER GAMES :
Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.
Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.
Stáva je 0.05 € .
Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

MYSTERY BONUS :
V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.
UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

HI – LO
HI – LO HRA :
Pomocou hry „ ? “ je možné získať výhry, ktoré sú pripísané do BANKY.
Po stlačení tlačidla „ŠTART“ se otočí jedno pole s otáznikom a zobrazí výhru v hodnotách :
10, 20, 40, alebo prehru 0.
Stávka je 10 kreditov

UKONČENIE HRY :
Hráč može kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

