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Iron Man 2 
je 5-valcový, 50-líniový výherný video prístroj.  
 
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 

 

SPIN/TOČIŤ  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
Herné línie: 
Počet herných línií je pevne stanovený na 50. 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji v strede 
dole pod označením „TOTAL BET/CELKOVÝ VKLAD“.  
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom zvoleného 
vkladu na líniu, zobrazený na displeji pod označením  " BET PER LINE/STÁVKA NA 
LÍNIU“ a počtu herných línií.  Hodnotu stávky na líniu zvýšite kliknutím na tlačidlo „ 

BET PER LINE/STÁVKA NA LÍNIU“ . Keď dosiahnete maximálnu možnú 
hodnotu, opätovné stlačenie tlačidla nastaví hodnotu na minimálnu možnú. 
 
Maximálnu hodnotu výšky vkladu na jedno roztočenie si hráč môže aktivovať stlačením 

tlačidla BET MAX/STAVIŤ MAX.  
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Výhry: 

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 
"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. Scatter výhry sa pripočítavajú k výhram vo výherných líniách. 

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 "AUTO START " . 
Slúži na spustenie  automatického otočenia valcov s rovnakým nastavením vkladu. 

Počet otočení si volí hráč v poli SPINS . Automatická hra sa zastaví po 
zvolenom množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku kreditu. Ak si však želáte, 

môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla STOP  
 
 

Divoký symbol: 

Divoký symbol 
. 
 

Tento symbol nahrádza na výhernej línii chýbajúci symbol, okrem scatter symbolu . 
Dva a viac susediacich divokých symbolov na aktívnej výhernej línii získava výhru 
podľa výhernej tabuľky. 
 
 
Scatter: 

 Scatter 
 

 
Scatter symboly sa nemusia natáčať na aktívnej výhernej línii. Výhra za dva a viac 
Scatter symbolov je násobkom celkovej stávky a daného koeficientu vo výhernej 
tabuľke a je pripočítaná k výhram z výherných línií. Tri a viac Scatter symbolov vyhráva 
10 voľných spinov. 
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 Voľné spiny začína hráč hrať s počiatočným násobiteľom výhier x2 , ktorý sa po 
každom druhom spine zvýši o +1. Všetky výhry v priebehu voľných spinov sú násobené 
aktuálnym násobkom pri danom spine. Počas voľných spinov sa v strede  tretieho valca 
zobrazuje špeciálny divoký symbol, ktorý nahrádza všetky symboly okrem symbolu 
Scatter. Voľné spiny sa nedajú opätovne získať počas voľných spinov. 
 
 
Zdvojené symboly: 

 
 
Šesť symbolov sa v hre natáča na valce vo forme zdvojeného symbolu. Každý 
z týchto symbolov obsadzuje dve miesta na valci, reprezentujúc tak dva separátne 
symboly toho istého typu. Vytvárajú tak prípadné výherné línie nezávisle od seba.  
 
Výherná tabuľka: 
 

 

 
 
 

Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru: 0,50 € 
- Maximálna stávka na hru: 100 € 
- Maximálna výhra: 300 000 € 


