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Enchanted Woods 
je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov v 
línii. Prístroj obsahuje 5 valcov pričom výherná línia je iba jedna a to horizontálna 
stredová. Hráč za cenu jednej stávky získava dve otočenia valcov. Po prvom otočení 
hráč môže podržať ním zvolené valce čím zvýši svoju šancu na výhru. 

 

V spodnej časti výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami samotnej 
hry. 

View pays 
Stlačením tohto tlačidla sa hráčovi zobrazí dvoj-stupňová pomoc. Obsahuje tabuľku 
výherných kombinácii a vysvetlenie symbolov BONUS a WILD. 
 
Credits 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením 
"Credits“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja). 
 
Stake 
Je hodnota stávky pre danú hru. Hráč za cenu jednej stávky získava možnosť točiť 
valcami dva krát. Veľkosť stávky hráča sa mení stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ 
(až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po 
stanovené maximum). 
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Play/Continue  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. Pri prvom 
otočení valcov sa tlačidlo nazýva Play, (po označení valcov ktoré si chce hráč 
ponechať pre druhé otočenie)  pre druhé otočenie zase Continue. 
 
Výhry 
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom "Win“. Výška 
výhry sa vypočíta ako súčin celkovej stávky a hodnoty uvedenej v tabuľke výhier pre 
danú výhernú kombináciu. Prípadná výhra je vždy pripísaná až po druhom otočení v 
rámci jednej stávky. Výherné kombinácie platia kdekoľvek na valci.  
 
Výherná tabuľka: 

Na valcoch sa náhodne zobrazujú tieto symboly. 3 a viac rovnakých symbolov 
znamená výhru. 
 
Symbol WILD 

Okrem základných symbolov sa na valci 2 a 4 môže zobraziť symbol WILD 
ktorý nahrádza akýkoľvek symbol ktorý by hráčovi vytvoril výhernú líniu  
(nenahrádza však symbol BONUS). 

 
Symbol BONUS 

Pri nahratí 2 symbolov BONUS sa hráčovi vráti výška jeho stávky. 
Pri nahratí 3 a viac symbolov BONUS sa hráčovi odomkne bonusová hra v 
ktorej sa skrývajú pod ukrytými symbolmi bonusové výhry. 
 
 

 
Po prvom otočení má hráč možnosť označiť si symboly, ktoré si chce ponechať do 
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ďalšieho otočenia. Tieto symboly ostanú uzamknuté a v druhom otočení sa nemenia. 
Namiesto toho sa menia neuzamknuté symboly, ktoré by hráčovi umožnili výhernú líniu. 
 

  
 
 
 
Vklady a maximálna výhra 
 

Minimálny vklad 0,10 €. 

Odstupňovanie vkladov  0,10 €; 0,20 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 

20,00 €;   50,00 €; 100,00 €. 

 Maximálny vklad 100 €. 

   Maximálna výhra 19 000 €. 

 
Štatistické informácie 
  1. Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,955 
 
  2. Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,3041 

 


