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Amazon Wild 
 
je 5-valcový, multi-líniový výherný prístroj so 100-výhernými líniami, pričom na 
každom valci sa súčasne zobrazujú 4 symboly nad sebou. V tejto hre nie je možné 
meniť počet línií. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá 
hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
   
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 

 

PLAY  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. (V mobilnej 
verzii je ekvivalentom roztočenia valcov tlačidlo SPIN) 
 
 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
 
Aktuálna hodnota celkovej stávky hráča na jednu hru je zobrazená na displeji s 
označením "TOTAL STAKE/CELKOVÁ STÁVKA“. Hodnota stávky na jednu výhernú 
líniu je zobrazená na displeji s označením STAKE / STÁVKA. 

 
(nachádza sa vpravo dole nad tlačidlom PLAY).  
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Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla 

„BET+/STÁVKA+“ (až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla tlačidla 

„BET- /STÁVKA -“  (až po stanovené minimum). V mobilnej verzii sú 
ekvivalentmi znamienka + / -. 
 
 
 
 
Kredit 

Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji "Zostatok:“ (v ľavom  
hornom rohu výherného prístroja nad valcami).  

Pri mobilnej verzii hry je aktuálny kredit zobrazený v ľavej dolnej časti obrazovky. 

 

Mobilná verzia hry 
 

Výhry: 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava okrem scattera (bonusový symbol mapa 
k pokladu), ktorý platí 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 
"TABUĽKA VÝHIER / VIEW PAYOUT" (V mobilnej verzii zobrazuje výhernú 
tabuľku tlačidlo INFO). 
Hodnota výhry je daná súčinom zvolenej hodnoty výšky vkladu na hernú líniu 
a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre Scatter - bonus výhry) pre 
danú výhernú kombináciu.  
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Automatická hra 
Na hernom panely sa nachádza aj tlačidlo s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA" 

. Po kliknutí si hráč môže zvoliť počet automatických roztočení s rovnakým 
nastavením vkladu. V móde o peniaze si rovnako hráč musí vyplniť nastavenia 
limitov zodpovedného hrania 
 

  
 
                           Odchod                      Potvrdiť 

Automatická hra sa spustí po následnom stlačení 
tlačidla "PLAY“ a opäť sa zastaví po zvolenom 
množstve roztočení, dosiahnutí niektorého z limitov 
alebo v prípade nedostatku kreditu. Ak si však želáte, 
môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla 

"STOP AUTO PLAY"  

(pri rozbehnutej hre sa zobrazuje v strede na  tlačidlách "  a “). Keď získate 
bonusovú hru, automatická hra sa skončí. 
 
 
 
Divoký symbol 

 
Divoký symbol 

Divoký symbol nahrádza všetky ostatné symboly okrem scatter symbolu . 
 Ak sa na jednom valci objavia 2 divoké symboly, roztiahnu sa na celý valec. To platí 
na ktoromkoľvek valci. Divoký symbol má iba funkciu žolíka, nevytvára teda vlastnú 
výhernú líniu. 
 
 

Počet hier pri vklade 

Zastavenie 

automatickej hry pri 

prehre 

Zastavenie automatickej 

hry po výhre. 

ANY/KAŽDEJ;1.00€; 

10,00€; 100,00€; 

NEVER/NIKDY 
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Bonusová hra - Amazon Treasure 
 

 
Scatter 

Po natočení 3, 4 alebo 5 scatter symbolov  (kdekoľvek na valcoch) získavate 
bonusovú hru Amazon Treasure, ktorá je ako taká zárukou výhry. 
Keď vstúpite do bonusového hry, uvidíte mapu povodia rieky Amazon s ôsmimi 
zrúcaninami zlatých aztéckych chrámov. Podľa toho, koľko scatter symbolov sa 
zobrazilo na valcoch pri zisku bonusovej hry, môžete na mape označiť 3, 4 alebo 5 
zrúcanín a získať súčet hodnôt, ktoré sa zobrazia pri všetkých vami označených 
zrúcaninách. 
Ak chcete označiť chrám na mape, kliknite naň pomocou myši. Každý chrám môžete 
označiť len raz. Keď označíte chrám, zobrazí sa pri ňom výška čiastkovej výhry. Hra 
vás bude vyzývať, aby ste označili ďalší chrám, kým neoznačíte všetky chrámy (3, 4, 
alebo 5). 
 Po využití získaného počtu označení sa zobrazí celková výška vašej výhry a hra sa 
vráti na hlavnú obrazovku s valcami. Výška výhry je násobkom celkového vkladu na 
všetky zvolené herné línie.  
 

 
Získanie bonusovej hry – Amazon treasure 
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Získanie bonusovej hry – Amazon treasure 

 
Amazon Treasure – mapa povodia Amazonky a zlatých aztéckych chrámov. 
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Amazon Treasure –voľba zlatých aztéckych chrámov. 
 
 
Výherné tabuľky 
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 Herné limity: 
 

- Minimálna stávka na hru: 1 € 
- Maximálna stávka na hru: 100 € 
- Maximálna možná výhra pri základnej hre je 200 000 €. 

 
 
 
 
 


