Sevens & Fruits
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 5-ich herných
líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry,
vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú ovládacie prvky samotnej
hry.

Zobrazenie mobilnej verzie

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky
roztočením všetkých piatich valcov.

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnotu výšky vkladu na jedno roztočenie valcov si hráč môže upravovať stlačením
smerových tlačidiel, ktoré sa nachádzajú vedľa displeja zobrazujúceho hodnotu
stávky.
až po stanovené maximum – modrá šípka
až po stanovené minimum - zelená šípka
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. Pri mobilnej verzii hry si výšku stávky hráč
nastavuje v MENU sekcii.
Stlačením tlačidla Max Bet/Max. Stávka nastaví hráč nasledujúce
otočenie s maximálnym možným vkladom na jednu líniu s maximálnym
počtom herných línií. Toto otočenie je vykonané až po stlačení tlačidla
.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná v poli "Win", pod výhernými valcami.
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 sú pre kombinácie jedného symbolu na
susediacich valcoch aktívnej hernej línie - kombinácia minimálne dvoch priľahlých
rovnakých symbolov (na susediacich valcoch), bez prerušenia iným symbolom na
aktívnej hernej línii a riadia sa platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení
tlačidla

nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 4,80€ a výhry za líniu č.5 v hodnote 1,20 €.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 4,80€ a výhry za líniu č.4
v hodnote 1,20 €.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 4,80€ a výhry za líniu č.3 v hodnote 1,20 €.

Výhra – zobrazenie celkovej výhry v hodnote 4,80€ a výhry za líniu č.1 v hodnote 1,20 €.

Scatter symbol
Scatterové výhry sú platné kdekoľvek na valcoch. Nemusia byť teda
natočené na hernej línii (rozhoduje ich počet).

Výhra – zobrazenie scatter výhry v hodnote 20,00€.

Výhra – zobrazenie scatter výhry v hodnote 4,00€.

Automatická hra

s názvom
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
"AUTOPLAY/AUTOHRA". Po jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry
podľa aktuálneho nastavenia celkovej stávky s počtom spinov zobrazených pod
tlačidlom na displeji. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením
tlačidla
(49 - zostatok automatických spinov), ktoré sa zobrazí na mieste tlačidla
AUTOPLAY po spustení automatickej hry.
Nastavenia automatickej hry (pokročilé nastavenia – po zakliknutí Advanced):

Limit prehry finančných prostriedkov

Limit jednotlivej výhry

Nastavenie počtu odohraných spinov

Uloženie nastavení automatickej hry.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru:
- Maximálna stávka na hru:
- Maximálna možná výhra je:

0,10 €
10,00 €
10 100,00 €

Výherné tabuľky:
Výherná tabuľka pri stávke v hodnote 2,00 €.

Grafické zobrazenie herných línií

Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. Prosím, uistite sa, že
ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte hru. Uložené výsledky
a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej aktualizácie systému alebo
údržby servera zrušené. V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.

