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Lucky Reels 
je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od 
rozhodnutia hráča na 1 až 5tich 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. 

 

 

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

Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča “TOTAL BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja 
od počtu vybratých línií (LINES/LINIE) a hodnoty stávky na jednu líniu (BET 
/VKLAD). Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom 
vkladu na jednu líniu a počtom herných línií.  
 
Aktuálna výška celkovej stávky je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, 
prípadne úpravy hráčom. 
 
Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu  
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Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu  si hráč môže upravovať kliknutím na 
smerové tlačidlá vedľa poľa s hodnotou stávky na jednu líniu s názvom BET a to:    

 „šípka vľavo“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla 

„šípka vpravo“ ( až po stanovené maximum).  
 
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do 
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. 
 
Nastavenie počtu herných línií 
Počet aktívnych herných línií  si hráč môže upravovať kliknutím na smerové tlačidlá 
vedľa poľa zobrazujúceho počet aktívnych herných línií s názvom LINES a to:

 „šípka vľavo“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla 
 

 „šípka vpravo“ ( až po stanovené maximum). 
 
 

MAX BET/MAXIMÁLNA STÁVKA 
Po aktivácii tejto funkcie sa nasledujúci spin (otočenie valcov) vykoná za maximálnu 
možnú stávku, teda max. počet línií + max. vklad na líniu. 
 
 
Výhry 
Výhry za jednotlivé línie sa zobrazujú na strednom valci danej výhernej línie. Celková 
výhra je zobrazená v poli WIN. 
 



 

Stránka 3 z 5 

 

 
Detail výhra – zobrazenie výhernej línie č.5 s výhrou 0,25 (viď modrá šípka). 
 
 

 
Detail výhra – zobrazenie výhernej línie č.3 s výhrou 0,50 (viď modrá šípka). 
 
 
Výherné kombinácie sú platné, pokiaľ ich susediace symboly nie sú prerušené iným 
symbolom a začínajú od prvého valca z ľavej strany. Pri viacerých možnostiach 
výherných kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých výherných 
kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta.  
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Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení 

 nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu. Hodnota výhry je 
daná súčinom stávky na líniu a výherného koeficientu pre danú kombináciu, ktorý je 
uvedený vo výhernej tabuľke. 
 

 
Credit/Kredity 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v spodnej časti obrazovky pod 
valcami výherného prístroja na displeji v poli  "CREDIT/KREDITY".   
 
 

Divoký symbol  
Tento symbol je tzv. divoký symbol, Divoký symbol má na aktívnej hernej línii funkciu 
žolíka, teda nahrádza chýbajúce symboly pre skompletizovanie výhernej línie. Výhra 
z línie je zdvojnásobená, pokiaľ divoký symbol nahrádza chýbajúci symbol vo výhernej 
línii. Divoké symboly môžu vytvoriť vlastné výherné línie.  
 
  
 
 
Automatická hra 

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo  s názvom 
"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 , ktoré sa zobrazí na mieste tlačidla AUTOPLAY po 
spustení automatickej hry. 
 
Nastavenia počtu spinov automatickej hry hráč vykoná po zakliknutí smerového 

tlačidla     vedľa poľa zobrazujúceho aktuálne nastavený počet  spinov 
pod tlačidlom Autoplay.  
 

 „šípka vľavo“ (až po stanovené minimum – 5 spinov)  
 
a stlačením tlačidla 
 

 „šípka vpravo“ ( až po stanovené maximum – 999 spinov). 
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Po odohraní všetkých spinov automatickej hry si môže hráč zvoliť opakované 
spustenie, s nastaveným počtom automatických spinov zakliknutím žetónu 
„YES/ÁNO“ alebo ukončí režim automatickej hry zakliknutím žetónu  
„CANCEL/ZRUŠIŤ“. 
 

 
                  Automatická hra – ukončenie režimu (CANCEL), opätovné spustenie (YES). 
 
 
 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:              0,25€ 
- Maximálna stávka na hru:           25,00€ 
- Maximálna možná výhra je: 25 110,00 € 

 
Výherné tabuľky:  
 

 
výherné koeficienty 


