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Wild Gambler - Arctic Adventure 
je 5-valcový, 20-líniový výherný video prístroj s dvomi módmi hrania: 
 
a/ klasický mód 
Bez pridanej funkcionality pri základnej hre. 
 
b/ mód s podržanými divokými symbolmi  
Hráč má možnosť v tomto móde podržať si zvolené divoké symboly na mieste, 
prípadne zvýšiť ich výsledný násobiteľ. Počas nasledujúceho roztočenia teda nepríde 
k ich výmene. Keďže sa podržaním divokých symbolov zvyšuje pravdepodobnosť 
výhry (v niektorých prípadoch to výhru garantuje), zvyšuje sa aj cena roztočenia 
(zobrazená na príslušnom displeji)  pri hre s podržanými symbolmi. Vzhľadom na 
vyššiu cenu stávky, v porovnaní s celkovou stávkou pri klasickom móde, zobrazí sa 
hráčovi pred spustením  valcov  zaškrtávacie políčko, v ktorom si môže zvoliť, či budú 
nové žolíky automaticky podržané  pre ďalšiu hru  v tomto móde (ikona čierneho zámku 
- prednastavená voľba), alebo sa len ponechajú zvolené žolíky (ikona červeného 
zámku). Ak sa podržia nové žolíky, ktoré sa na valcoch objavia, stávka ďalšej hry sa 
zodpovedajúco zvýši (kvôli zvýšenej šanci na výhru).  Divoké symboly tiež nesú 
hodnotu násobiteľa v rozmedzí x1 a x5, ktorý je možné si zvoliť. Ten násobí akúkoľvek 
výhru, ktorá sa dosiahne s použitím tohto symbolu, zodpovedajúcou hodnotou. Ak je 
vo výhernej línii viac než jeden násobiteľ, výhra sa vynásobí len hodnotou najvyššieho 
násobiteľa.  
V prípade dosiahnutia (prekročenia) limitu na výšku  celkovej stávky, bude pred 
roztočením hráč na tento fakt upozornení (nutnosť úpravy podržaných symbolov a 
ich násobiteľov tak, aby bola stávka pod stanoveným limitom). Nastavenie voľby, či 
majú byť nové divoké symboly automaticky uzamknuté sa dá kedykoľvek zmeniť v 
ponuke  OPTIONS/MOŽNOSTI. 
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 
 
Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady 
a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
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Štandardná verzia hry 

 

Obrazovka mobilnej verzie hry 
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a/ SPIN/HRAŤ  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru v klasickom móde pri aktuálnej hodnote 
stávky (zelený Total Bet). Pre urýchlenie valcov a animácií stačí kliknúť dvakrát na 
tlačidlo. 
 

b/ LOCK &SPIN / PODRŽ a TOČ 
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru v móde s podržanými divokými symbolmi pri 
aktuálnej hodnote stávky(červený Total Bet) . Keď stlačíte tlačidlo po prvýkrát, 
zobrazí sa výzva, či chcete naozaj túto stávku uskutočniť, keďže hodnota celkovej 
stávky je vyššia, než celková stávka pri normálnom roztočení. Pre urýchlenie valcov 
a animácií stačí kliknúť dvakrát na tlačidlo 
 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná: 
a/  v klasickom móde na displeji vpravo dole pod zeleným označením „TOTAL 
BET/CELKOVÝ VKLAD“ . 

  
 

 
b/ v móde s podržanými divokými symbolmi na displeji vpravo dole pod červeným 
označením „TOTAL BET/CELKOVÝ VKLAD“.   

  
Ak sa cena roztočenia v porovnaní s normálnym roztočením výrazne zvýšila, po 

stlačení tlačidla na roztočenie valcov sa zobrazí upozorňujúca výzva, či chcete 
pokračovať. 
 

Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom zvoleného 
vkladu na jednu líniu, zobrazený na displeji pod označením  "LINE BET/VKLAD NA 

LÍNIU“  a počtom herných línií. 
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla 

so znamienkom„+“  (až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla tlačidla 

so znamienkom„-“ (až po stanovené minimum). 
 
Hodnotu stávky  môžete tiež znížiť pomocou šípky dole (so symbolom ;,-“ ktorá sa 
nachádza napravo od hodnoty celkovej stávky v tomto mode. 
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 Majte však na pamäti, že to nebude fungovať v prípade 
všetkých kombinácií podržaných divokých symbolov a násobiteľov, ktoré sú možné, 
no dá vám na výber z množstva hodnôt celkovej stávky. Šípka hore sa objaví po 
kliknutí na šípku hore, aby ste sa mohli vrátiť k predošlej kombinácii podržaných 
divokých symbolov. Ak na valcoch nie sú divoké symboly, ktorými by sa dalo začať, 
šípky sa nezobrazia. 

 
 

Výhry: 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, okrem scatter výhier. Pri viacerých 
možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých 
výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta. Divoké 
symboly nevytvárajú výhernú líniu (výhra je len v prípade natočenia 5 divokých 
symbolov). Pri výherných kombináciách s uzamknutými divokými symbolmi sa výherná 
línia násobí iba najvyšším násobkom výhernej línie. Scatter výhry sa pripočítavajú k 
výhram vo výherných líniách. 
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla 
"TABUĽKA VÝHIER / INFO"  

. 
Hodnota výhry je daná súčinom zvolenej hodnoty výšky vkladu na hernú líniu 
a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre Scatter výhry) pre danú 
výhernú kombináciu.  

Kredit 
Aktuálna výška dostupných prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej hornej časti 
výherného prístroja pod označením „Zostatok“. Pri mobilnej verzii hry je aktuálny 
kredit zobrazený v ľavej dolnej časti obrazovky. 

Ovládacie prvky v mobilnej verzii: 

- stávka na líniu sa zobrazuje v poli LINE BET 

- celková stávka pre klasický mód je zobrazená v poli SPIN 

- celková stávka pre mód s podržanými divokými symbolmi je zobrazená  v poli 
LOCK & SPIN  

- automatická hra sa spustí prostredníctvom tlačidla AUTOPLAY 
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Ďalšie informácie, nastavenia a výherné tabuľky sú prístupné po stlačená tlačidla

 v ľavej hornej časti obrazovky. 

Automatická hra 
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo s názvom "AUTOPLAYS/AUTOHRA" (V 
mobilnej verzii "AUTOPLAY") . 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. Následne sa spustí automatická hra 
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 ". Automatická hra sa nedá spustiť v režime podržaných 
divokých symbolov. 
 

Divoké symboly: 

Divoký symbol: 

 
Tieto symboly nahrádzajú na výhernej línii chýbajúci symbol (okrem scatter symbolov – 
Free spinov). Divoké symboly môžu vyhrať aj vytvorením vlastnej výhernej línie, ak sa 
vedľa seba nachádza na valcoch 5 symbolov bez prerušenia zľava od prvého valca. V 
situácii keď vytvorí divoký symbol viac než jednu výhru na jednej výhernej línií, 
započíta sa len tá.  výhra, ktorá vypláca najvyššiu sumu. Ak sú výhry rovnakej 
hodnoty, započíta sa ako výhra divokého symbolu. V prípade natočenia symbolu 

voľných spinov  pod podržaný divoký symbol, môže sa pripočítať k výhre bonusu 
Voľného spinu. Pokiaľ sa pod podržaný divoký symbol natočí ďalší divoký symbol, 
zvýši hodnotu násobiteľa daného podržaného divokého symbolu o 1 a to ešte pred 
vyhodnotením výhier na valcoch v aktuálnom spine. Ak ste zvolili možnosť 
automatického podržania nového divokého symbolu na mieste, tak sa táto nová 
hodnota násobiteľa použije na nasledujúci spin (roztočenie valcov). 
 
Podržané divoké symboly a ich násobitele je možné upravovať nasledovne: 
 

-  Kliknutím na symboly na valcoch môžete pred ďalším roztočením zmeniť, ktoré 

symboly budú podržané. 

-  Kliknutím na normálny symbol na valcoch ho zmeníte na podržaný divoký (a 

vklad na roztočenie bude v móde PODRŽ a TOČ  stáť viac). 

- Keď posuniete kurzor myši nad podržaný divoký symbol, odhalia sa ikony 

znamienok „+“ a „–“ na symbole. Kliknutím na tieto ikony môžete zvýšiť a 

znížiť násobiteľ divokého symbolu pre daný symbol. Zníženie násobiteľa pod 

x1 alebo jeho zvýšenie nad x5 odstráni divoký symbol.  

- Keď posuniete kurzor myši nad symboly, nad jednotlivými podržanými 

symbolmi sa zobrazí zámka. 

Ak je povolené automatické podržanie, zámka bude čierna . 
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Ak nie je povolené automatické podržanie, zámka bude červená . 

Keď kliknete na zámku, podržaný divoký symbol sa odstráni z hry. 

- Keď posuniete kurzor myši nad podržaný divoký symbol, odhalí sa aj ikona X. 

Keď na ňu kliknete, podržaný divoký symbol a všetky súvisiace násobitele sa 

odstránia z hry. 

- Svoje obľúbené (alebo predošlé) rozmiestnenie podržaných divokých symbolov a 

násobiteľov môžete uložiť v OPTIONS/MOŽNOSTI, aby sa nabudúce, keď 

začnete hru hneď nastavilo.  

Free Spins / Voľné spiny: 

 Voľné spiny 
: 
Natočenie 3,4 alebo 5 symbolov aktivuje hráčovi bonusovú hru voľných spinov. Počet 
natočených symbolov voľných spinov určuje následne celkový počet voľných roztočení 
v bonusovej hre. 

 Natočenie 3 symbolov    - hráč vyhral 7 roztočení zdarma. 

Natočenie 4 symbolov    - hráč vyhral 12 roztočení zdarma. 

Natočenie 5 symbolov    - hráč vyhral 20 roztočení zdarma. 
 
Všetky podržané divoké symboly a násobitele, ktoré boli na valcoch na konci spinu, v 
ktorom ste voľné spiny vyhrali sú podržané a zostanú tak po celú dobu bonusu 
roztočení zdarma.  
 

 
Voľné spiny (podržané divoké symboly) 
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Získané voľné spiny sa hrajú s rovnakou stávkou na líniu ako výherné roztočenie. 
Tak, ako v normálnej hre sú výhry v bonuse voľné spiny založené na výške stávky na 
líniu. V prípade zostávajúcich voľných spinov sa uzamknú na mieste všetky nové 
divoké symboly alebo násobitele, ktoré sa objavia. V rámci hrania bonusovej hry nie 
je možné znovu vyhrať bonus Free Spins (voľné spiny).  
 
 
Výherná tabuľka 

 

 
 
 

Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru:      0,02 € 
- Maximálna stávka na hru: 200 € 
- Maximálna výhra:    1 000 000 € 

 

 


