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The Alchemist Spell 
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/TOČIŤ 
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. V hre je aj 
možnosť nastavenia automatických spinov.  
 
 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji v strede 
dole.  
 

 
 
Hodnotu výšky vkladu na všetky výherné línie si hráč môže upravovať po stlačení 

tlačidla   (až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla  

 (až po stanovené minimum). Pri každom roztočení je aktívny 30x násobiteľ 
stávky a zvolená suma stávky sa teda násobí násobiteľom stávky. 
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Výhry: 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, pričom prvý symbol výhernej 
kombinácie začína vždy na 1. valci zľava a výherná kombinácia nesmie byť prerušená 
na niektorom valci iným symbolom (s výnimkou divokého symbolu). Pri viacerých 
možnostiach výherných kombinácií platí len tá najvyššia. Všetky výhry sa riadia 

platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po nabehnutí kurzora na  a následnom 

stlačení tlačidla "TABUĽKA VÝHIER / PAYTABLE" . 
Hodnota výhry je  

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 SPIN / AUTO OTOČENIE "  . Po kliknutí si hráč môže zvoliť počet 
automatických roztočení (10-50) s rovnakým nastavením vkladu pripadne nastaviť 
možnosti pre zastavenie automatickej hry. 
Automatická hra sa spustí po výbere počtu voľných otočení a opäť sa zastaví po 
zvolenom množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku kreditu. Ak si však želáte, 
môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla "STOP". 

 

 

Symbol kryštálu 
Špeciálna hra: 
 

Pri natočení výhernej kombinácie zloženej zo symbolov kryštálu , teda 3,4 alebo 
5 kryštálov vedľa seba bez prerušenia (neplatí pre divoký symbol) od 1. valca zľava je 
hráčovi aktivovaná špeciálna hra.  V nej hráč získava, podľa počtu natočených 
symbolov kryštálu voľné spiny nasledovne: 
 

3 x   ------------- 10 voľných spinov 

4 x   ------------- 15 voľných spinov 

5 x   ------------- 20 voľných spinov 
 
Výhry pri špeciálnej hre sa udeľujú na rovnakej úrovni vkladu ako pri hre, ktorá režim 
Špeciálnej hry spustila. 
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Divoké symboly 
Tieto symboly nahrádzajú na výhernej línii chýbajúci symbol. Divoké symboly sa 
natáčajú len valcoch č.2, 3 a 4.   

 
 

 Výhry získané počas špeciálnej hry s týmto divokým symbolom, ktorý 
nahrádza symboly na valci č. 2, sa násobia 2x 
 

 Výhry získané počas špeciálnej hry s týmto divokým symbolom, ktorý 
nahrádza symboly na valci č. 3, sa násobia 3x 
 
 

 Výhry získané počas špeciálnej hry s týmto divokým symbolom, ktorý 
nahrádza symboly na valci č. 4, sa násobia 5x. 
 
Násobitele za divoké symboly počas špeciálnej hry sa násobia dokopy pre ľubovoľnú 
výhernú kombináciu, ktorá obsahuje viacero divokých symbolov. Možné násobitele za 
divoké symboly počas špeciálnej hry sú:  2x, 3x, 5x, 6x, 10x, 15x a 30x. 
 
 
 
Výherná tabuľka pri celkovom vklade 3,00 €: 
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Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:      0,30 € 
- Maximálna stávka na hru: 150 € 
- Maximálna výhra:        300 000 €  


