Fantastic 4
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1
až 20-tich herných líniách.

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.
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Herné línie:

Hráč si volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 20).

Stláčaním tlačidiel vľavo dole pod valcami „+“ a „-“ si hráč volí počet aktívnych
herných línií (od 1 do 20). Požadovaný počet herných línií si hráč môže zvoliť aj kliknutím na číslo
požadovanej línie na ľavom, alebo pravom okraji okna pri valcoch.

Nastavenie hodnoty stávky
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji v strede dole
pod označením "TOTAL BET" / „CELKOVÁ STÁVKA“.
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom zvoleného vkladu na líniu,

zobrazenom na displeji pod označením "LINE BET / VKLAD NA LÍNIU“
a voliteľným počtom herných línií (1- 20).
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať stláčaním tlačidiel vľavo dole pod
valcami „+“ a „-“, kde si môže stávku na líniu /e/ zvýšiť alebo znížiť.
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Automatický mód AUTO START
V hre je možné nastaviť automatické otočenie valcov na zvolenú úroveň - 10
otočení, 25 otočení, 50 otočení, 99 otočení a voľba "Until Feature", ktorá v
prípade dosiahnutia bonusovej hry preruší funkcionalitu automatického točenia
valcov.
Po nakliknutí zvolenej položky sa okamžite začne automatické otáčanie valcov.
Automatické otáčanie valcov je možné zastaviť tlačítkom "STOP" v pravom
dolnom rohu obrazovky.

MAXIMÁLNA STÁVKA
Pomocou tlačítka "BET MAX" je možné uskutočniť stávku s
maximálnym počtom línií. Po stlačení tohto tlačítka sa upraví počet
línií v poli "LINES" na 20 a dôjde k okamžitému roztočeniu valcov.
Tlačítko neupravuje hodnotu stávky na líniu.

VÝHRY:
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Pri súbehu viacerých možných výhier na jednej hernej
línii je platná len najvyššia. V prípade vzniku viacerých výherných kombinácií na rozličných výherných
líniách sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po

stlačení tlačidla "INFO", vľavo dole pod valcami.
Hodnota výhry je daná súčinom zvolenej hodnoty výšky vkladu na hernú líniu a koeficientom
uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre symbol Scattru ) pre danú výhernú kombináciu.
Scatterové výhry sú platné kdekoľvek na valcoch.

Kredit
Aktuálna výška dostupných prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej hornej časti výherného
prístroja pod označením „Zostatok“.
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Divoký symbol

Symbol 4Wild
predstavuje symbol Fantastickej štvorky a nahrádza akýkoľvek výherný
symbol, okrem symbolu Scattra.
Pomocou dvoch a viacerých divokých symbolov sa dá dosiahnuť samostatná výhra, podľa výhernej
tabuľky. Takáto výhra je na výhernej línii vyplácaná namiesto výhry so štandardnými symbolmi, a to v
prípade, ak má výhra zostavená z divokých symbolov vyššiu hodnotu než výhra vytvorená pomocou

štandardných symbolov.

Scatter

Symbol Scattra
je obrázok Zeme.
Scattrová výhra vzniká zobrazením minimálne troch symbolov Zeme kdekoľvek na valcoch.
Hodnota scattrovej výhry je súčinom hodnoty odvodenej z tabuľky podľa počtu Scattrov a celkovým
vkladom na 1 otočenie.
Pri zobrazení troch a viac scattrových symbolov získava hráč scattrovú výhru podľa výhernej tabuľky
a 12 voľných otočení.
Ak sa počas Voľných otočení zobrazia na valcoch 3 symboly Scattra, získavate scattrovú výhru podľa
výhernej tabuľky, no nedôjde k opätovnému zisku 12 voľných otočení.
Po ukončení Voľných otočení a zobrazení výhier sa hráč môže vrátiť do štandardnej hry, pomocou
tlačítka "CONTINUE / POKRAČUJ".
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Voľné otočenia / Free games:

Po zisku Voľných otočení, klepnite najprv na tlačidlo "CLICK TO START / NAKLEPNUTÍM SPUSTITE",
ktoré nahrádza tlačítko "SPIN / TOČ" a následne na tlačidlo "CONTINUE / POKRAČUJ, čím aktivujete
spustenie voľných hier.
Počas hrania voľných hier sa výška stávky na líniu, a ani počet aktívnych herných línií nemení
(nastavenie výšky stávky na líniu a počtu herných línii pre Voľné hry zostávajú také isté ako pred
ziskom Voľných otočení).
Valce sa v tomto režime otáčajú automaticky.
Akonáhle dôjde k ukončeniu Voľných hier a zobrazeniu výhier, stlačte tlačítko "CONTINUE /
POKRAČUJ" pre návrat do štandardnej hry.
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Otočenia v špeciálnom režime
Počas Voľných otočení sa na na všetkých troch pozíciách tretieho valca môžu objaviť symboly týchto
superhrdinov: Mr. Fantastic (Pán Fantastický), Invisible Woman (Neviditeľná žena), Human Torch
(Ľudská pochodeň) alebo The Thing (Vec). Ak sa počas hrania Voľných hier na všetkých pozíciách
valca č. 3 súčasne zobrazí rovnaký hrdina, odomkne sa špeciálny režim, ktorý súvisí s daným
symbolom.
Počas trvania špeciálneho režimu so zobrazením hrdinu na všetkých pozíciách tretieho valca nemôže
dôjsť k opätovnému zobrazeniu rovnakých symbolov na treťom valci, a rovnako nie je možné získať
ďalšie špeciálne bonusy.
Po ukončení niektorého zo štyroch bonusových režimov sa logo nad valcami zmení späť na logo
Voľných hier. Tieto potom pokračujú ďalej automaticky.
Voľné otočenia a špeciálne režimy nie je možné opätovne získať počas trvania voľných otočení v
špeciálnom režime.
Otočenia v špeciálnom režime sú realizované s rovnakým počtom línií a rovnakým nastavením ceny
za líniu ako malo voľné otočenie, ktoré tento bonusový režim spustilo.
Nasledujúci odstavec popisuje štyri špeciálne bonusové režimy, ktoré je možné získať počas hrania
voľných hier.
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Bonusový režim MR. FANTASTIC:

Ak sa hráčovi podarí počas trvania voľných hier natočiť na treťom valci na každej pozícii symbol Mr.
Fantastic, potom získa v nasledovnom bonusovom režime 4 doplnkové voľné otočenia naviac.
Počas nich sa z valcov so symbolmi Mr.Fantastic stane valec s funkcionalitou expandujúceho Wildu.
Znamená to, že ak sa počas Bonusového režimu Mr. Fantastic objaví na valcoch symbol Mr. Fantastic,
a ak je možné vytvoriť výhernú kombináciu substitúciou niektorého zo symbolov (s výnimkou
Divokého symbolu a Scattru) kdekoľvek na danom valci, rozšíri sa, aby pokryl celý valec. Všetky
miesta na valci budú v danom prípade braté ako divoké pre dané otočenie.
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Bonusový režim INVISIBLE WOMAN:

Ak sa hráčovi podarí počas trvania voľných hier natočiť na treťom valci na každej pozícii symbol
INVISIBLE WOMAN (Neviditeľná žena), potom v nasledujúcom bonusovom režime získa 4 voľné
otočenia.
Hráčovi je na začiatku bonusového režimu pridelená bonusová čiastka v hodnote voľnej hry, ktorá
bonusový režim spustila. Prvé voľné bonusové otočenie sa realizuje s násobiteľom x1. Zakaždým, keď
sa pri nasledujúcich otočeniach valcov zobrazí symbol Neviditeľnej ženy, hodnota násobiteľa sa zvýši
o 1. Po skončení bonusového režimu sa všetky výhry získané v ňom násobia naakumulovaným
násobiteľom.

Bonusový režim HUMAN TORCH:
Ak sa hráčovi podarí počas trvania voľných hier natočiť na treťom valci na každej pozícii symbol
Human Torch (Ľudská pochodeň), potom získa v nasledovnom bonusovom režime 4 doplnkové voľné
otočenia naviac. Počas nich sa valec č. 1 zmení na expandujúci obrázok Human Torch, zostane
statický a nedochádza k jeho otáčaniu. Všetky symboly na prvom valci sú považované za súčasť
symbolu Human Torch. Valce č. 2 až 5 sa otáčajú štandardným spôsobom. V tomto režime nie sú
prítomné symboly Mr. Fantastic, The Invisible Woman a The Thing. Namiesto toho sú do hry pridané
ďalšie symboly Human Torch, čím vzniká vyššia možnosť ich zobrazenia na valcoch.

Stránka 8 z 9

Bonusový režim The THING:
Ak sa hráčovi podarí počas trvania voľných hier natočiť na všetkých pozíciách tretieho valca symbol
THE THING (VEC), potom v nasledujúcom bonusovom režime získa 3 doplnkové voľné otočenia.
Zakaždým, keď sa v bonusovom režime po otočení na valcoch objaví symbol The THING (Vec),
premení sa tento na Extra Wild (Extra divoký symbol), čím nahradí vo výhernej línii ktorýkoľvek
symbol, okrem symbolu Wild a symbolu Scatter. Počas trvania bonusového režimu zotrvávajú všetky
zobrazené symboly The THING na svojej pozícii, až kým sa bonusový režim neskončí. Symbol Extra
Wild nahrádza prípadný výherný symbol na ktorejkoľvek výhernej línii iba ak výherná línia obsahuje
dostatočné množstvo štandardných symbolov, s ktorými by došlo k výhre - vrátane Extra Wildu, ktorý
symboly nahrádza.
VYSVETLIVKY
* SPINS LEFT / ZOSTÁVA OTOČENÍ – zobrazuje počet zostávajúcich voľných otočení.
* FREE GAMES WIN / VÝHRA Z VOĽNÝCH OTOČENÍ – zobrazuje súčasné výhry z voľných otočení.
* MULTIPLIER / NÁSOBITEL – zobrazuje výšku násobiteľa.

Herné limity:
- Minimálny vklad 0,01 €.
- Maximálny vklad 4,00 €.
- Maximálna možná výhra v hre je 250 000,00 €
Výherná tabuľka:
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