Cash Noire™
Základní informace
Cash Noire™ je video automat s 5 válci, 4 řádky a 1024 výherními kombinacemi pozic, ve
kterém se nachází funkce Avalanche™, Mystery symbol, oblast Crime Zone a režim Free Spins
(volné otočení zdarma) s hodnotou Multiplier. Hra probíhá na 1024 výherních kombinacích
pozic a různými hodnotami sázky a mince. Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,05 až 96,06 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 70 920 až 71 100 Kč
Výherní kombinace a příslušné výhry jsou uvedené v Tabulce výplat. K výplatě výhry z výherní
linie dojde, pokud se symboly nacházejí na sousedících válcích směrem zleva doprava. Příklad:

Vyplácí se pouze nejdelší kombinace stejných symbolů. K vytvoření dalších výher v
kombinacích pozic dojde, pokud se ve válcích, jež tvoří nejdelší výherní kombinaci pozic,
objeví nějaké další symboly daného typu.
Výhra z kombinace pozic odpovídá hodnotě uvedené v tabulce výplat. Tato částka se také
znásobí případnými aktivními násobiteli. Současné výhry za různé kombinace pozic se sčítají.
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, s
popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:
Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky.
Po zvolení počtu kol pro automatickou hru se na tlačítku
Roztočit zobrazuje zbývající počet kol. Kliknutím na tlačítko
Roztočit režim automatické hry zastavíte.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.

Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím zobrazíte aktuální historii hry. Historie hry je k
dispozici pouze při hraní o peníze. Poznámka: Historie hry
se může zobrazovat s určitým zpožděním.
Možnosti nastavení hry
• Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Roztočení mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Zobrazit sázku v hotovosti – Přepíná mezi sázkou v hotovosti a sázkou v mincích.
• Dabing – Zapíná nebo vypíná vypravěče příběhu.
• Titulky (pouze v angličtině) – Zapíná nebo vypíná titulky.
Pokročilá nastavení Automatické hry
• Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
• Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her
automatické hry.
• Funkce Zastavit automatickou hru:
 Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
 Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
 Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na
uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
 Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na
uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
 Dojde-li k výhře Free Spins. Zastavuje automatickou hru při výhře Free
Spins.
• Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
• Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
• Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky

Výherní tabulka udává výhry při celkové vsazené sázce 20Kč (1 mince = 20Kč). Na každé
výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci
jedné hry technické hry sčítají.

MYSTERY SYMBOL
Pokud se po roztočení nebo vlně Avalanche nenachází na válcích žádná výherní
linie, přemění se Mystery Symbol na náhodně zvolený běžný symbol. Během
každého roztočení základní hry nebo režimu Free Spins, při kterém dojde k
aktivaci této funkce, se může na válcích objevit jen 1 Mystery Symbol.
Objeví-li se mimo oblast Crime Zone, zobrazí náhodný symbol z tabulky výplat.
Pokud se Mystery Symbol objeví uvnitř oblasti Crime Zone, rozkopíruje se do všech pozic
příslušného vzoru a odhalí náhodně zvolený symbol z tabulky výplat.
FUNKCE AVALANCHE™
Funkci Avalanche spustí bez odečtení sázky (zdarma) výhra v některé z výherních linií.
Symboly z výherní linie se z válců odstraní, aby mohly na uvolněné pozice spadnout další
symboly.
Vlny Avalanche pokračují během téhož roztočení tak dlouho, dokud dochází k novým výhrám.
Výhry z vln Avalanches jsou vyhodnocovány a vypláceny po každé vlně Avalanche.
Během režimu Free Spins se výhry získané z vln Avalanches vyplácejí a násobí hodnotou
Multiplier.

CRIME ZONE A CLUE LIST
Crime Zone je červený vzor různě rozmístěných pozic, které se aktivují při každém roztočení.
Na začátku zabírá na válcích 3 pozice, při aktivaci konkrétních stop se však zvětší
na 4 a 5 pozic. Podrobnější informace o počtu pozic, na které se oblast Crime
Zone rozšíří, najdete v sekci Clue List.
Každý výherní symbol v oblasti Crime Zone aktivuje nějaký předmět ze seznamu
Clue List.
Clue List je ukazatel, který zachycuje postup hry ke spuštění režimu Free Spins (volná
roztočení zdarma).
Pokud se už neobjeví žádné další výherní kombinace, stopy vyblednou a ukazatel se vrátí zpět
na hodnotu 0.
Dojde-li k aktivaci 3–6 stop, oblast Crime Zone se rozšíří a pokryje na válcích 4 pozice (během
téhož roztočení).
Dojde-li k aktivaci 7 nebo více stop, oblast Crime Zone se rozšíří a bude na válcích pokrývat 5
pozic (během téhož roztočení).
Došlo-li k aktivaci 13 stop a na válcích se nenacházejí žádné výherní kombinace, spustí se 6
roztočení Free Spins.
REŽIM FREE SPINS (volná otočení zdarma) S MAPOU CITY CHASE MAP A
HODNOTOU MULTIPLIER
Režim Free Spins probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mincí jako kolo, které Free Spins
aktivovalo.
Oblast Crime Zone během režimu Free Spins:
 Vždy pokrývá 5 pozic a je aktivní po celou dobu Free Spins.
 Má stejný vzor, který aktivoval režim Free Spins, ten však může na válcích náhodně
měnit svou pozici.
Jakmile hra vstoupí do režimu Free Spins, zobrazí se v herní oblasti:
 MAPA CITY CHASE
o Tento ukazatel informuje o pozicích, na kterých se zvyšuje hodnota Multiplier a
dochází k udělování roztočení Extra Free Spins.
o Symboly v oblasti Crime Zone, které tvoří součást výherní kombinace pozic,
odemknou stejné množství lokací na mapě City Chase.
o Na rozdíl od hlavní hry se tento ukazatel v případě absence výher nevrátí zpět
na hodnotu 0, nýbrž se zvyšuje po celou dobu trvání režimu Free Spins.
o Kdykoliv se auto dostane do 13 lokací, ukazatel sdělí, že došlo k udělení 2 Extra
Free Spins.
 MULTIPLIER
o Nachází se v pravé části herní oblasti.
o Zobrazuje aktuální násobitel všech vašich výher.
o Multiplier začíná na hodnotě x1 a postupně se zvyšuje o 1 bod za každých 7
lokací. Tj. při dosažení 7. lokace se budou počínaje příštím roztočením vaše
výhry násobit x2.
o Po dosažení poslední lokace na mapě City Chase je případ uzavřen. Hodnota
Multiplier se zastaví na x10 a obdržíte poslední 3 Extra Free Spins v aktuálním
cyklu režimu Free Spins.
Na konci režimu Free Spins se Celková výhra z režimu Free Spins se přičítá k výhrám z kola,
ve kterém byl režim Free Spins spuštěn. Hra se vrátí do hlavní hry.

