Four By Four
je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 4 zhodné symboly v bloku.
Vyhrať možno v štyroch horizontálnych alebo v štyroch vertikálnych líniách. Výherná
línia/ línie po pripísaní výhry vypadávajú z herného okna, na voľné miesta sú
automaticky doplnené ďalšie symboly, ktoré môžu opäť vytvoriť rovnakú, prípadne aj
iné nové výherné línie (aj v týchto prípadoch opäť platí pravidlo o vypadnutí a
doplnení nových symbolov). Hráč tak na jedno otočenie môže získať niekoľko po
sebe nasledujúcich výhier.
V spodnej časti výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami samotnej
hry.

CREDITS
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"CREDITS“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja).
STAKE
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno otočenie je zobrazená na displeji
s označením "STAKE“. Hráč si ju môže upravovať po stlačení tlačidla so
znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“
(až po stanovené maximum).
PLAY
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
WIN
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Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom "WIN“. Výhra je
udávaná ako súčin celkovej stávky a násobiteľa pre danú kombináciu výherných
symbolov.
Výherná tabuľka: násobky celkovej stávky, za 4 zhodné symboly na výhernej línii

Divoký symbol hviezdy
Symbol hviezdy je tzv. “divokým symbolom”, nahrádza chýbajúce symboly
do skompletizovania výhernej línie.
Bonusové posunutia
Natočenie 4 (alebo viacerých) takýchto symbolov do hracieho poľa aktivuje
hráčovi bonusové voľné posunutia blokov (ich počet sa zobrazí). Toto je
však podmienené tým, že tieto symboly skutočne ostanú hráčovi v hernom
poli (nezmiznú v rámci výhernej línie). Hráč takto získava možnosť
posunutím bloku (blokov) vľavo, vpravo, hore a dole vytvoriť si výhernú líniu. Po
vytvorení prvej výhry funkcionalita voľných posunutí končí bez ohľadu na ich
zostávajúci počet. Výhra vytvorená výhernými líniami počas tohto bonusu sa násobí
x10.

2

Symbol voľných hier
Natočenie 4 (alebo viacerých) takýchto symbolov do hracieho okna
aktivuje hráčovi 4 bonusové voľné hry .Toto je však podmienené tým, že
tieto symboly skutočne ostanú hráčovi v hernom poli (nezmiznú v rámci
výhernej línie). Počas voľných hier sú v rohoch hracieho poľa uzamknuté
divoké symboly.

Pri bonuse “free plays” hráčovi neodčítava hodnotu STAKE z CREDITS. Počet
zostávajúcich voľných otočení je zobrazený v ľavo na hernej obrazovke. Výhra
dosiahnutá počas tohto bonusu bude hráčovi pripísaná po vyčerpaní všetkých voľných
otočení.
Vklady a maximálna výhra
1. Minimálna stávka: 0,10 €
2. Maximálna stávka: 50 €
3. Odstupňovanie vkladov : 0.10 €; 0.20 €; 0.50 €; 1.00 €; 2.00 €; 5.00 €; 10.00
€; 20.00 €; 25.00 €; 50.00 €;
4. Maximálna výhra: 2 000 €
Štatistické informácie
1. Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9687
2. Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,4974
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