Break da Bank
je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj s tzv. divokým symbolom (symbol, ktorý
nahrádza chýbajúce symboly do skompletizovania výhernej línie a znásobuje
eventuálnu výhru). Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1 až 5-tich
herných líniách. Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných línií pevne
stanovený na maximum.
V spodnej časti výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami samotnej
hry.

SPIN
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
BET ONE
Stláčaním tlačidla si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 5).
BET MAX
Stláčaním tlačidla sa aktivuje hra s najvyššou povolenou stávkou pri danej hodnote
mince a s maximálnym počtom herných línií (5 línií)
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu kreditov
zobrazených na displeji s označením "CREDITS“ a počtu zvolených herných línií (ak
hráč neprevedie úpravu, tak je automaticky aktivovaných všetkých 5 herných línií).
Hodnotu stávky si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po
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stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené
maximum).
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji
s označením „BET“.
Výhry
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami (v dolnej
časti prístroja), pod titulkom "WIN". V prípade viacerých výherných kombinácií v
niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sa riadia platnou
tabuľkou výhier, zobrazenou na obrazovke s valcami. Hodnota výhry v kreditoch je
daná súčinom stávky na líniu (BET/počet aktívnych línií LINES) a koeficientu
uvedeného vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu.
Credits
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"Credits“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja).
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné, rovnako
ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Divoký symbol “Break da Bank”
Po zisku výhry v hernej línii s divokým symbolom, nahrádzajúcim
chýbajúce symboly v hernej línii, sa znásobuje aj výhra hráča, a to
nasledovným kľúčom:
1x divoký symbol = výherná kombinácia x2,
2x divoký symbol = výherná kombinácia x4.
Aj je výherná línia tvorená tromi divokými symbolmi, takáto výhra nie je znásobená.
Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 1 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je
minimálny vklad 5 €.
- Maximálna stávka na hru: 125 €
- Maximálna výhra: 68 000 €
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Výherná tabuľka:
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