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Adventures in Wonderland 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno,  v závislosti od 
rozhodnutia hráča, na 1 až 20-tich herných líniách. Aktuálna hodnota jackpotu sa 
zobrazuje hore nad valcami. 
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 

 

 

PLAY/HRAŤ  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
Herné línie: 

Stláčaním tlačidiel „SELECT 20 LINES/ZVOLIŤ 20 LÍNIÍ“  (smerom nahor) a 

„SELECT LINES/ZVOLIŤ LÍNIE“ (smerom nadol)  si hráč volí počet aktívnych 
herných línií (od 1 do 20). Požadovaný počet herných línií si hráč môže zvoliť aj 
kliknutím na číslo poslednej požadovanej línie (najvyššie) na ľavom, alebo pravom 
okraji okna pri valcoch. 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji vpravo 
dole pod označením „TOTAL STAKE / CELKOVÁ STÁVKA“.  
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Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom zvoleného 
vkladu, zobrazený na displeji pod označením  "STAKE / STÁVKA“ a počtu zvolených 
herných línií. 
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla 

„STAKE UP / ZVÝŠIŤ STÁVKU“ (až po stanovené maximum) a stlačením 

tlačidla tlačidla „STAKE DOWN / ZNÍŽIŤ VKLAD“ (až po stanovené minimum).. 
 

Výhry: 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry (symbol ŠIALENÝ 
KLOBUČNÍK, KRÁLIČIA NORA a BIELY KRÁLIK) 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 
"TABUĽKA VÝHIER / VIEW PAYOUT". 
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“. 

Automatická hra 
Na hernom paneli 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 
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. 
 


