Fruit Case™
Základní informace
Fruit Case™ 5 sloupce(ù), 3 øádky(ù), 20 sázkové øady (fixní) Výherní video automat. The game features
Avalanche™ , Free Falls , Násobitel Wild (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl

96.42

Nejvyšší sázka

100 €

Nejvyšší výhra

240 000 € / 480 000 mince – na jednu sázkovou øadu

Nejvyšší hodinová prohra

4 296 €

* Nejvyšší hodinová prohra je průměrná hodnota vycházející z nastaveného výherního podílu hry.

Herní funkce
Vnásledující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, spopisem jejich funkce,
čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Možnosti nastavení hry
Game Settings - Click on the wrench icon on the game panel.
Quick Spin - Turns the Quick Spin option on or off.
Intro Screen - Turns the intro screen on or off.
Spacebar to spin - Turns the spacebar function on or off.
Game history - Click to view your latest game history (not available when Playing for fun).

Pokročilá nastavení Automatické hry
Click on the Auto or Autoplay option to configure the Advanced Autoplay settings, such as the
automatic number of spins, the functions and limits where the game round should stop.
Select a value on the buttons to configure the number of spins of Autoplay.
Stop Autoplay options:
On any win - Stops Autoplay when you win a round.
If single win exceeds - Stops Autoplay when the amount you win in a game exceeds the
amount you specify.
If cash increases by - Stops Autoplay if cash in the user account increases by the amount
you specify.
If cash decreases by - Stop Autoplay if cash in the user account decreases by the amount
you specify
Autoplay starts automatically after the Autoplay settings have been configured.
Autoplay ends automatically on the fulfilment of the conditions you specified or if there are not
enough funds in the player’s account.
Autoplay may be stopped at any time by clicking on the STOP button

Výplatní tabulky
If the game results in matching symbols on at least three adjacent reels from left, they complete a winning
combination.

The payout from one game is calculated as a sum of all multipliers achieved in winning combinations shown in
the Paytables multiplied by the bet level and coin size you specified.

Sáz kov é řady

Motiv hry a grafické zpracování
Hra se vyznačuje veselou atmosférou plnou barev a obsahuje různé ovoce, sklenice s džemem, násobitele a
symboly Wild. Klade důraz na různobarevné symboly ovoce a nádob, jež se na válcích pohybují, a přirozeně
láká hráče sázet a snažit se do hry co nejvíce proniknout. Fruit Case™ má také skvěle složený soundtrack s
vhodně zvoleným hudebním doprovodem.
Tato pestrá hra, jež dokáže uživatelům během okamžiku zvednout náladu, je také plná různých nečekaných
animací. Při dopadu na válce se každý kus ovoce charakteristicky zploští a poskočí. Dojde-li k vytvoření
výherní sázkové řady, je animace ještě výraznější a ovoce se rozmáčkne.
Sklenice s džemem se ve výherních řadách rozbijí, což doprovází zvuk tříštěného skla, a už tak výraznou
barevnost hry podtrhnou cákance marmelády.

Herní panel

Zástupné symboly Wild
Hra Fruit Case™ má zástupný symbol Wild, u kterého se v případě zobrazení ve vítězné sázkové řadě přehraje
animace.
Nahrazování symbolů. Zástupné symboly Wild nahrazují všechny ostatní symboly včetně symbolů Free Fall
tak, aby vznikla výherní sázková řada.
Násobitel Wild. Násobitel Wild se aplikuje na výherní sázkové řady, jež vznikly za přispění symbolů Wild.
Tento násobitel se zvyšuje s každou další Avalanche™, která během daného kola proběhne. Násobitel Wild
nemá vliv na počet získaných Free Falls.
Ukazatel násobitele Wild. Tabulka v horní části hry zobrazuje násobitele Wild, přičemž aktuální násobitel je
zvýrazněn. Kromě toho je aktuální násobitel Wild uveden na všech symbolech Wild, které se na válcích objeví.

Symbol Wild

Funkce Avalanche™
Hra Fruit Case™ využívá funkci Avalanche™, při které se válce netočí, ale symboly místo toho padají shora na
své pozice. Symboly, které vytvoří výherní sázkovou řadu, se rozmáčknou a zmizí, takto vytvořenou mezeru
následně zaplní nové padající symboly. Laviny se opakují tak dlouho, dokud se objevují nové výherní sázkové
řady.
Herní kolo se skládá ze série tzv. „lavin“ a případně též získaného režimu Free Falls.
Po kliknutí na tlačítko Roztočit se spustí úvodní lavina symbolů pro dané herní kolo. Jakmile se symboly usadí,
proběhne zvýraznění vítězných sázkových řad. Pokud hráč získal nějakou výherní sázkovou řadu, připočte se
příslušná částka do pole pro výhru a proběhne druhé spuštění funkce Avalanche™. Herní kolo skončí, když se
neobjeví žádná nová výhra.

Symboly padající na válce 3, 4 a 5

Symbol a funkce Free Fall
Ve hře Fruit Case™ se nachází animovaný symbol Free Fall, jehož prostřednictvím může hráč spustit funkci
Free Fall.
Funkce Free Fall. 3 symboly Free Fall aktivují 10 Free Falls. Free Falls probíhají se stejnou úrovní sázky jako
kolo, které režim Free Fall aktivovalo. Dynamický ukazatel hráče informuje o tom, kolik Free Falls má ještě k
dispozici.
Opětovné spuštění režimu Free Fall. Pokud se během režimu Free Fall objeví 3 symboly Free Fall, dojde k
udělení dalších Free Falls.
Výhry z funkce Free Fall. Výhry se přičtou k hráčově zůstatku po skončení všech Free Falls. Počet mincí
vyhraných během aktuálního kola Free Fall a celkový počet mincí získaných během celé relace Free Fall se
během režimu Free Fall zobrazují v oblasti s tlačítky.

Spuštění režimu Free Falls

Tabulka výplat
Kliknutím na ikonu tabulky výplat si může hráč zobrazit tabulku výplat, ve které jsou uvedena pravidla pro
vyplácení výher za všechny symboly.
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Nedokončené hry
If the game is interrupted or if the player leaves the game unfinished, all information about the game and bets
placed will be stored for 180 days. After the game is re-started, the player continues where it was
interrupted. If any unfinished game exceeds 180 days, the bet amount is returned to the player’s account.

