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Hot Ink 
je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 1024 
spôsobmi. Na konci každého dotočenia všetkých valcov je hráčovi ponúknutá 
možnosť znovu roztočiť jednotlivé valce tak, aby si sám mohol zvoliť výherné 
kombinácie, resp. sa snažil dosiahnuť ním zvolenú. Po každom roztočení valcov, sa 
hráč môže rozhodnúť, ktorý/é, a či vôbec, valce za stanovený poplatok opäť roztočí 
(RESPIN) a zvýši si tak šancu na výhru. 
 

 
 

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

SPIN  
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých 
piatich valcov. 
 
RESPIN  
Tlačidlo pre roztočenie konkrétneho valca, za zobrazený poplatok. Funkcia 
opätovného roztočenia valcov nie je k dispozícii pri bonusových Voľných hrách (Free 
Spins), ani po zmene výšky stávky. Respin nie je aktívny po dokončení bonusovej 
hry. 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno zatočenie valcami sa odvíja od počtu 
mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince, a navyše je znásobená  
násobiteľom x50. Hráč si hodnotu mince môže upravovať po stlačení tlačidla so 
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znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ 
(až po stanovené maximum). Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie 
hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. Pri zmene hodnoty 1 mince 
stráca hráč možnosť roztáčania jednotlivých valcov v prebiehajúcej hre. 
 
BET MAX 
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy 
hráčom, budú hrať (pri danej hodnote mince) za maximálnu možnú výšku stávky na 
jedno otočenie valcov. 
 
Výhry 
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom "WIN", pod 
výhernými valcami (v pravej 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 VIEW PAYS. 
 
Hodnota výhry v kreditoch je daná súčinom zvolenej hodnoty COINS, hodnoty 
uvedenej vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu a hodnoty 1 mince.  
 
Scatterová výhra v kreditoch je daná súčinom celkovej stávky v kreditoch a hodnoty 
uvedenej vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu. 
 
Symboly žien – Angel, Lucy - môžu vytvoriť zmiešanú výhernú kombináciu (Mixed pay). 
 
 
Credits 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením 
"Credits“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja). 
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné nastaviť 
hodnotu mince. 
 
Bonusová hra - Free Spins 

Po obdržaní 3,4 a 5 symbolov Ryby (Scatter), hráč získava bonus 20 
voľných hier (Free Spins). Počas voľných hier sa všetky výhry násobia 
x2. Počas hrania voľných hier hráč môže vyhrať ďalšie voľné hry, 
nemôže však získať TATOO BONUS. Výhra z voľných hier sa zobrazuje 

v minciach a po skončení voľných hier je prepočítaná na kredity a zobrazená v poli Win. 
Maximálna možná výhra vo voľných hrách je 10 000 mincí. 
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Voľné hry 
 

Divoký symbol – Hot Ink  
Vo výherných líniách má tento symbol funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce 
symboly, okrem Scatterových symbolov (TATTOO BONUS, symbol Ryby).  
 
 

 
Bonusová hra - Tatoo Bonus  

Po obdržaní 3,4 alebo 5 symbolov TATTOOO BONUS (Scatter) na valcoch 
sa aktivuje bonusová hra TATOO BONUS. V bonusovej hre si hráč vyberá 
z ponuky 3 tetovania a za každý výber získa bonusovú výhru. 
Ak sú všetky 3 tetovania z rovnakého druhu (3x western, 3x floral, a pod.), 

získava hráč navyše 10 voľných hier (Free Spins) v ktorých sú výhry násobené x2.  
Výhra v bonusovej hre sa zobrazuje v minciach a po  jej skončení  je prepočítaná na 
kredity a zobrazená v poli WIN. Maximálna možná výhra v hre Tatoo Bonus je 122 500 
mincí. 
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Tatoo Bonus 

Výherná tabuľka: 
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Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru: 0,50 € 
- Maximálna stávka na hru: 125 € 
- Maximálna výhra zo základnej hry: 15 212,50 € 
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 30 425 € 

 


