
 FRUIT ZEN 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, s možnosťou hrania na 1, 3, 5, 7, 9 

a 10tich 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 nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 
 

Zostatok 

Aktuálna výška zostatku hráča v eurách je 
zobrazovaná v ľavej dolnej časti obrazovky 
výherného prístroja, v poli „BALANCE“ / 

"Zostatok v eurách“. 

Vedľa poľa BALANCE sa nachádza pole 
„CREDITS“, koré zobrazuje hodnotu zostatku 
v eurocentoch, podľa aktuálne nastavenej 

hodnoty mince (0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50 a 1,00). 
 

 

Nastavenie hodnoty stávky 

 

Hodnota stávky v minciach sa zobrazuje na 
spodnej lište, v poli „BET“ a je vyjadrením súčinu 
počtu zvolených línií (nastavených v poli 

„SELECT LINES“) a hodnoty stávky na líniu („BET PER LINE“). Celková hodnota 
stávky v eurách je súčinom hodnoty poľa „BET“ a hodnoty poľa „CHOOSE COIN“.  
 



 Hodnotu mince je možné upraviť pomocou tlačítok „-“ a „+“ v poli 
„CHOOSE COIN“. K dispozícii sú hodnoty 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 

0,50 a 1,00.  
 
Počet herných línií je možné meniť tlačidlami „-“ a „+“ v poli 
„SELECT LINES“. Hráč môže hrať na hrať na 1, 3, 5, 7, 9 a 

10tich líniách. 
 
 

 
Hodnotu stávky na líniu je možné upraviť v poli „BET PER 

LINE“, tlačítkami „-“ a „+“, hodnotami v rozsahu 1 až 10. 
 
 
 
Aktuálna hodnota stávky je po nastavení parametrov následne platná aj pre ďalšie 
otočenia, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. 
 

Stlačením tlačidla Max Bet / Maximálna stávka hráč nastaví hodnotu 
stávky v poli „BET“ na najvyššiu úroveň, a zároveň dôjde k roztočeniu 
valcov. Tlačidlo neupravuje hodnotu mince. 
 
 

 
 

Spin/Toč 

 

Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
 
 
 
 

 
STOP / Zastav 

 

Tlačidlom STOP je možné urýchliť zastavenie otáčania valcov. Po 
roztočení valcov tlačidlom SPIN je až do zastavenia valcov 
k dispozícii tlačidlo STOP, ktoré urýchli vyhodnotenie aktuálneho 
otočenia. 
 

 

 
 
 
 
 
WIN / Výhra 



  

Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji, v poli 
„WIN“ / "Výhra", pod valcami (v dolnej časti prístroja). 
Výška výhry je zobrazená v minciach. 

Výherné kombinácie sú platné zľava doprava alebo sprava doľava, pričom musia 
začínať na prvom valci zľava alebo prvom valci sprava,  a výherné symboly na hernej 
línii musia nasledovať v neprerušovanom slede. Pri viacerých možnostiach 
výherných kombinácií na tej istej línii platí iba výhra z kombinácie prideľujúcej 
najvyššiu výhru. V prípade viacerých výherných kombinácií na rôznych výherných 
líniách sa hodnota výhier sčítava.  
 
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla 

„VIEW PAYS“ , umiestneným v pravom hornom rohu. 
 
 

 
Automatická hra 

 

Na hernom paneli sa vpravo dole nachádza tlačidlo „AUTO PLAY“, 
ktoré spúšťa hru v automatickom móde. Po kliknutí na tlačidlo dôjde 
k zobrazeniu obrazovky nastavení automatickej hry, „AUTOPLAY 

SETTINGS“. 

 

 

 
 
V poli „Choose Coin“ je možné nastaviť výšku hodnoty mince (predvolenými 
hodnotami v intervale 0,10 – 1,00), v poli „Select Lines“ hráč vyberá počet línií pre 
automatickú hru, V poli „Bet Per Line“ zase hodnotu stávky na líniu (1-10). V poli 
„Number of Automatic Spins“ si hráč volí počet automatických otočení valcov. 
 
Po stlačení tlačidla „ACCEPT“ dôjde k okamžitému roztočeniu valcov 
s predvolenými hodnotami.  



  
Automatické točenie valcov pokračuje až do manuálneho zastavenia hry hráčom, a to 

nakliknutím na tlačidlo „STOP AUTO“  prípadne dôjde k ukončeniu kvôli 
nedostatku prostriedkov.  
 
Počas hrania automatickej hry je možné skrátiť čas točenia valcov tlačítkom „STOP“ 

a urýchliť zobrazenie vyhodnotenia.    
 

 

Divoký symbol FRUIT ZEN 

Divoký symbol FRUIT ZEN sa vyskytuje na valcoch č. 2,3 a 4, 
nahrádza chýbajúce výherné symboly a má expandujúci účinok. Po 
zisku tohto symbolu sa celý valec zmení na divoký a hráč získava 1 
voľné otočenie so zablokovanými divokými valcami. Expandujúci 
divoký symbol zmení všetky symboly na danom valci na divoké, čím 

dôjde k nahradeniu symbolov v potenciálnych výherných kombináciách.  
Počas hrania Voľných otočení je možné získavať ďalšie voľné otočenia. 
 

 
 
Dva valce sa vplyvom zobrazenia symbolu FRUIT ZEN zmenili na divoké. Symbol expandoval na celý valec – všetky symboly 
príslušných valcov sa zmenili na divoké a nahrádzajú výherné symboly vo voľných otočeniach. 

 

 

 

 

 

Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru: 0,02 € 
- Maximálna stávka na hru: 100,00 € 
- Maximálna možná výhra je: 71 140,00 €  

 

 



  
Výherné tabuľky: (hodnoty zobrazenej výhernej tabuľky platia pri nastavení hodnoty 
mince na 0,02, počte zvolených línií 10 a stávky na líniu v hodnote „1“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. 
 
 
 


