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Untamed Bengal Tiger 
je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 
spôsobmi.  

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

 

SPIN  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. Po roztočení 
sa tlačidlo zmení na STOP, čo hráčovi umožňuje skoršie (pred automatickým) 
zastavenie valcov, teda na jeho pokyn.   
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu 
vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je 
znásobená  násobiteľom x30. Hráč si hodnotu mince ako aj počet mincí môže 
upravovať po stlačení tlačidla BET. 
Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, 
prípadne úpravy hráčom.  
 
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 
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sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa 
zobrazí po stlačení tlačidla VIEW PAYS. Výherná tabuľka uvádza hodnotu výhry 
danej výhernej kombinácie v kreditoch. 
 
Credits 
Aktuálna výška zostatku 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. 
 
Gamble 
Po zisku výhernej kombinácie sa hráčovi zobrazí jeho aktuálna výhra na displeji, pod 
titulkom s názvom “Win”, v pravej spodnej časti, pod výhernými valcami. V bonusovej 
hre "GAMBLE" môže skúsiť svoje šťastie a znásobiť svoju výhru prostredníctvom 
"multiplikátora", až po určený limit. 

 
- Najprv si pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zvolí svoju šancu (pravdepodobnosť)  

a kurz na výhru.  Zväčšenie červeného poľa zmenší šancu, ale zároveň 

zvýši prípadnú výhru. 

- Stlačením tlačidla BANK si môže hráč uchovať 50% vkladu. 

- Po nastavení všetkých parametrov (výška stávky, veľkosť výherného poľa, 

prípadne uchovanie 50% vkladu) hráč spustí roztočenie ručičky tlačidlom 

SPIN.   

 Ak je hráč úspešný, môže pokračovať až po stanovený limit, v prípade neúspechu 
stráca svoju výhru a končí v bonusovej hre (jeho prípadne uchovaná čiastka mu 
zostáva). Aktuálnu výhru si môže hráč pripísať kedykoľvek na svoje konto, po 
stlačení tlačidla "COLLECT“.  

 

Hra Gamble 
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Divoký symbol   
Tento symbol  má vo výherných kombináciách funkciu žolíka - nahrádza 
chýbajúce symboly, okrem symbolu Scattera (oko). Každý takto získaný 
symbol sa zaznamenáva do okienok pod daným valcom. Po dosiahnutí 
štyroch symbolov (všetky 4 okienka vyplnené) sa celý konkrétny valec mení 

pre nasledujúce štyri otočenia valcov na tzv. divoký a všetky jeho pozície majú funkciu 
žolíka. 
 
Bonusová hra – Free Spins  

Po získaní 3,4 alebo 5 symbolov Scatter (oko) získava hráč 20 voľných hier 
(Free Spins). Ak sa vo voľnej hre zobrazí na valcoch divoký symbol, rozšíri sa 
o jedno pole pod ním a tieto symboly zostanú na valci uzamknuté. Takto sa 
divoký symbol rozširuje po každom zatočení valcami až pokiaľ nedosiahne 

poslednú pozíciu valca, potom sa daný valec odomkne a divoké symboly zmiznú. 
Počas voľných hier nie je možné nahrať ďalšie voľné hry (Free Spins).  
 
Kombináciu symbolov Scatter (oko) možno získať aj pomocou funkcie Lucky Nudge. 
Táto funkcia spôsobí, že ak je pri natočení 2 scatter symbolov (oko) na ostatných 
valcoch vidieť časť tretieho symbolu scatter (zhora alebo zdola) tento valec sa dotočí 
tak aby sa vytvorila výherná kombinácia a aktivovala bonusová hra. Týmto spôsobom 
sa môže dotočiť len jeden symbol. 
 

 
 

Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru: 0,30 € 
- Maximálna stávka na hru: 22,50 € 
- Maximálna výhra: 91 125 € 
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Výherná tabuľka: celková stávka 22,50€, 15 mincí, hodnota 1 mince 0,05€ 
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