
 Hells Bars 
 

Je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 27 fixnými hernými líniami. 

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. 
 
Kredit v EUR / Zostatok 

Aktuálna výška zostatku hráča je zobrazovaná v dolnej časti 
obrazovky výherného prístroja, v strede, v poli  "Kredit 
v EUR“. 

 
Štart/Toč 

 
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
 
 

 
 
QUICK STOP / Zastav 

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

 



 Nastavenie hodnoty stávky 
 

Celková hodnota stávky sa zobrazuje na spodnej 
lište, v poli „Stávka“. Hodnotu celkovej stávky 
hráča na jedno roztočenie valcov je možné 
nastaviť v intervale od 0,20 € do 10,00 € , 

tlačidlami „+“ a „-“.  
Aktuálna hodnota stávky je následne platná aj pre ďalšie otočenia, až do ukončenia 
hry, prípadne úpravy hráčom. 
 
Výhry 

 
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v poli 
"Výhra", pod valcami (v dolnej časti prístroja).  
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, pričom musia začínať 
na prvom valci zľava, v neprerušovanom slede smerom k tretiemu 

valcu zľava. 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 
umiestneného na pravom okraji hlavnej obrazovky.                                           
 

 
 
 
RISK / Režim znásobenia výhier 
 

Po každej výhre je možné po stlačení tohto tlačidla vstúpiť do novej 
obrazovky s názvom RISK, v ktorej je možné znásobenie výhry. V novej 
obrazovke sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť aktuálnu výhru po tipe na 
červenú alebo čiernu farbu vyžrebovanej karty. Pokiaľ je hráč úspešný a 

zvolí správnu farbu vyžrebovanej karty, dôjde k zdvojnásobeniu jeho výhry a môže 
v zdvojnásobovaní pokračovať alebo si pripísať aktuálnu výhru z poľa „VÝHRA“ 



 
stlačením tlačítka   „PRIPÍSAŤ“. V prípade neúspešného tipu hra končí a hráč sa 
bez výhry vráti do základnej obrazovky k valcom. 
  

 
 
V obrazovke medzihry „RISK“ sú hráčovi zobrazené polia „PREHRA“ , „VÝHRA“ 
a „2X“ .  
Pole PREHRA zobrazí výšku prehratej čiastky po neúspešnom tipe. 
Pole VÝHRA zobrazuje výšku aktuálnej výhry, ktorú si hráč môže previesť. 
Pole 2X zobrazuje teoretickú výšku výhry, ktorú hráč môže dosiahnuť zdvojnásobením 
aktuálnej výhry z poľa VÝHRA. 
 
V zdvojnásobovaní je možné pokračovať do momentu, kým hráč nedosiahne limit 
maximálnej výhry. V momente, keď hráč zdvojnásobením dosiahne čiastku, ktorá by 
nasledujúcim zdvojnásobením prekročila maximálnu výhru 10 000 € , medzihra končí 
a maximálna čiastka dosiahnutá zdvojnásobovaním sa mu automaticky pripíše do poľa 
s kreditmi. 
 
V poli „Predchádzajúce karty“, pod poľom so žrebovanou kartou, sa hráčovi zobrazuje 
história piatich vyžrebovaných kariet. 
 
Ak hráč nemá záujem vstupovať do herného režimu znásobovania výhier, po výhre 

môže v hlavnej obrazovke stlačiť tlačidlo , ktoré prevedie výhru do poľa s kreditmi. 
 
 
 
 



 

 
Režim znásobenia výhry; aktuálnu výhru 1440€  sa podarilo uhádnutím farby karty zdvojnásobiť na 2880 
€ 

 
 
Automatická hra 

 
Na hernom paneli sa tiež nachádza tlačidlo, ktoré spúšťa automatickú 
hru. Po kliknutí na tlačidlo dôjde k okamžitému roztočeniu valcov 
v nastavenej hodnote stávky.  
 

Točenie valcov pokračuje až do manuálneho zastavenia hry hráčom, a to opätovným 
nakliknutím na aktívne tlačidlo automatickej hry (po skončení aktuálneho točenia 
valcov). K predčasnému ukončeniu môže dôjsť kvôli nedostatku prostriedkov na 
hráčskom konte. V prípade zisku výhry sa výhra po niekoľkých sekundách pripisuje 
automaticky a hra pokračuje. Počas trvania automatickej hry je možné využívať 
tlačítko QUICK STOP slúžiace na rýchlejšie zastavenie točenia valcov a urýchlenie 
vyhodnotenia. 
V móde automatickej hry je možné po zisku výhry vstúpiť do režimu znásobenia 
výhry, hráč však musí po zisku výhry čo najskôr nakliknúť na tlačidlo umožňujúce 
vstup do režimu zdvojnásobovania výhier. Po pridelení výhry dôjde k jej pripočítaniu 
do poľa kredit a valce sa opätovne roztočia. Po opustení režimu zdvojnásobovania 
sa hráč vracia do hlavnej obrazovky a automatická hra pokračuje.   
Počas automatickej hry je možné vyvolať obrazovku s nastaveniami automatickej 

hry. Ak je tlačidlo rýchleho zastavenia točenia valcov aktívne (červené)  , 
dvojitým nakliknutím na tlačidlo automatického otáčania sa zobrazí obrazovka 
s nastaveniami pre automatickú hru. V nej sa dá nastaviť počet otočení počas 
automatickej hry. 



 

 
Nastavenie režimu automatickej hry 
 
Divoký symbol 

Divoký symbol v tvare rohov má v hre funkciu žolíka. Vo 
výherných kombináciách nahrádza chýbajúce výherné 
symboly, okrem symbolu MYSTERY. 
 
 
 

 

 
Výherná línia doplnená divokým symbolom 
 
 



 Symbol MYSTERY 
 

Ak hráč získa po ukončení točenia valcov 3 takéto symboly, vyhráva 
náhodnú čiastku až do výšky 500x vkladu. 
 
 

 
 

 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru: 0,20 € 
- Maximálna stávka na hru: 10,00 € 
- Maximálna možná výhra je: 10 000,00 €  

 
 
 
Výherné tabuľky 
 
 

 
 

Výherná tabuľka pre stávku s vkladom 10€. 
 
 
 

 
 
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. 
 


