
Mermaids Milions 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno až na 15-tich, pevne 
stanovených herných líniách. V pravej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú 
ovládacie prvky hry. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Hlavná obrazovka desktopovej verzie hry 

Hlavná obrazovka mobilnej verzie hry 

 

 



SPIN  
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 

 
 
Nastavenie hodnoty stávky  
 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji, v poli 
s označením „BET“. Zobrazenie prostriedkov v kreditoch je uvedené v poli CREDITS. 

Hodnotu celkovej stávky pre jedno roztočenie valcov je 

možné nastaviť pomocou tlačidla , umiestneného 
v pravej dolnej časti displeja, v samostatnom okne. 
Výberové okno ponúka možnosť nastavenia stávky 
pomocou bežca alebo výberovými tlačidlami v hodnote 
0,15 €, 0,90 €, 3,75 €, 11,25 €, 30,00 € a 60 €.  
 

MAX BET 
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry až do ukončenia hry, prípadne do 
úpravy hráčom, budú hrať s  maximálnou výškou stávky na jedno roztočenie valcov. 
 
 
VÝHRY 
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami 
(v dolnej časti prístroja), pod titulkom "WIN". 
 
Hodnota výhry je uvedená vo výhernej tabuľke a platí pre výhernú kombináciu, ktorá 
vznikla na jednej z herných línií. 
Výhry za scattrové kombinácie sú uvedené vo výhernej tabuľke a závisia od počtu 
zobrazených scattrových symbolov. Výherná tabuľka je prístupná cez herné menu 

. 

 
Zobrazenie výhry na dvoch herných líniách, v celkovej hodnote 40,00 €.  



 
Zobrazenie scattrovej výhry 300,00 € pri maximálnej stávke v hodnote 75€.   

 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek 
na valcoch. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá 
najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách 
sa hodnota výhier sčíta. 
 
CREDITS / Zostatok v eurách 
Aktuálna výška dostupných finančných prostriedkov hráča v  je zobrazovaná 
v spodnej časti obrazovky, pod valcami výherného prístroja, na displeji vľavo, v poli 
s označením "CREDITS“ (Zostatok v eurách) 
 
 
Automatická hra  

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo . Po jeho zakliknutí je spustený režim 
automatickej hry, podľa zvoleného počtu automatických otočení a danou hodnotou 
stávky. Ak si želáte, môžete automatickú hru zastaviť rovnakým tlačidlom, ktoré 

počas automatickej hry zobrazuje zostávajúci počet automatických otočení . 
 
Režim zrýchleného hrania 

Zrýchlené otáčanie valcov sa aktivuje kliknutím na tlačidlo , opätovným kliknutím na 
toto tlačidlo sa zrýchlený režim deaktivuje. 
 
 
 
 
 
 
 



Bonusová hra – Free Spins / Voľné otočenia 
Natočenie 3,4 alebo 5 symbolov Scatter (morská panna) aktivuje hráčovi 
bonusové voľné hry. Hráč môže takto získať celkovo až 10 voľných otočení 
zadarmo. Výhry sú počas voľných hier znásobené x3. Počas hrania 
bonusových voľných hier môže hráč vyhrať ďalšie voľné hry, alebo 

Bonusovú hru Treasure Bonus. Hodnota stávok počas trvania voľných hier je zhodná 
s výškou stávky, ktorá predchádzala spusteniu voľných hier. Výherné sumy z Treasure 
bonus počas hrania voľných otočení nie sú strojnásobované. 

 
 

Zobrazenie výhry počas trvania voľných spinov s maximálnou stávkou. Na valcoch došlo k zobrazeniu troch symbolov perlorodky: 
podľa platnej výhernej tabuľky, pri stávke v hodnote 75 €, je výhra 100 € - v režime voľných otočení je ale znásobená x3 = 300 €.  

 
 
Divoký symbol - WILD 

Divoký symbol má vo výherných líniách funkciu žolíka, nahrádza chýbajúce 
symboly vo výhernej línii, okrem symbolov Scatter (morská panna) a 
Treasure bonus. 
 
 

Zobrazenie výhry s použitím divokého symbolu vo výhernej kombinácii: 5 symbolov „K“ (jeden symbol „K“ 
nahradený symbolom WILD) =  pri vklade 75 €, výhra podľa platnej tabuľky výhier v hodnote 500€. 
 
 
 



Bonusová hra - Treasure Bonus  
Natočenie 3, 4 alebo 5 symbolov Treasure Bonus (truhlica) na hernej línii 
aktivuje hráčovi hru TREASURE BONUS. V závislosti od počtu natočených 
symbolov (3-5) si môže hráč vybrať a zobraziť obsah príslušného počtu (3-5) 
objektov z 12-tich ponúkaných.  

 

 

 

Zobrazenie troch symbolov „Treasure Bonus“ (truhlice) a následné spustenie bonusovej hry. 

 

 

V bonusovej obrazovke má hráč možnosť výberu troch objektov z dvanástich. V každom je ukrytá výherná čiastka, v tomto 
prípade 490 + 80 + 460 = 1030 €. Ak by v štandardnej hre došlo k zobrazeniu štyroch symbolov Treasure bonus na hernej línii, 
vyberal by si hráč v bonusovej obrazovke 4 objekty, najviac – pri 5 zobrazených symboloch Treasure bonus, päť objektov. 

 
 
 



Výherná tabuľka: 
Príklad výhernej tabuľky pri celkovej stávke v hodnote 75,00 €: 
 

 

  

 
 
 
 
Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru: 0,15 €  
- Maximálna stávka na hru: 75,00 € 
- Maximálna výhra zo základnej hry: 124 350 € 
 
 

 

 

 

 


