
 

 

Orion 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno v závislosti od 
rozhodnutia hráča na 1-50tich herných líniách. 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry.  

 

SPIN 
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
LINES 
Stláčaním tlačidla si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 50).  

Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča “BET/STÁVKA” na jedno roztočenie valcami sa 
odvíja od počtu vsadených mincí (COINS/MINCE) na stávku a od hodnoty jednej 
mince v €. Hráč si hodnotu mince môže upravovať po stlačení tlačidla so 
znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ 
(až po stanovené maximum). Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie 
hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. Hodnota stávky je uvádzaná 
v závislosti od nastavenia v kreditoch alebo minciach. 
Hodnota celkovej stávky hráča (v kreditoch)  na jedno roztočenie valcov je súčinom 
počtu zvolených mincí zobrazených na displeji s označením "COINS“, počtu 
zvolených herných línií a zvolenej hodnoty 1 mince. 
 



 

 

BET MAX 
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy 
hráčom, budú hrať (pri danej hodnote mince) za maximálnu možnú výšku stávky a 
s maximálnym počtom línií na jedno roztočenie valcov. 
 
Výhry 
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami (v dolnej 
časti prístroja), pod titulkom "WIN".  
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. 
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla 
"VIEW PAYS".  
 
Hodnota líniovej výhry v minciach je daná súčinom zvolenej hodnoty "COINS" a 
hodnoty uvedenej vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu.  
 
Hodnota líniovej výhry v kreditoch je daná súčinom zvolenej hodnoty "COINS", 
hodnoty uvedenej vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu a hodnoty 1 
mince.  
 
Scatterová výhra v minciach je daná súčinom celkovej stávky v minciach a hodnoty 
uvedenej vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu. 
 
Scatterová výhra v kreditoch je daná súčinom celkovej stávky v kreditoch a hodnoty 
uvedenej vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu. 
 
Coins/Credits 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením 
"Coins“ (mince), alebo "Credits" (kredity) - podľa aktuálne zapnutého zobrazovania 
v ľavej dolnej časti výherného prístroja. 
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné, rovnako 
ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince. 
 
Scatter 

Symbol ORION má funkciu Scattera. Ak sa aspoň tri takéto zobrazia po 
roztočení kdekoľvek na valcoch, vzniká výherná scattrová kombinácia. Ak 
sa zobrazia na valcoch minimálne tri symboly, vtedy kombinácia aktivuje 
Bonusovú hru s Voľnými hrami. Scatter nemôže byť nahradený Divokým 

symbolom (WILD).  
 
Wild symbol / Divoký symbol 

 
Symbol portálu je divoký. Symbol má funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce 
symboly vo výhernej línii. Divoký symbol nenahrádza na valcoch scattrový 
symbol. Nachádza sa na valcoch  ako reťazec (v skupine za sebou). Ak sa 
na výhernej línii ocitne viacero takýchto symbolov, nevytvárajú tieto vlastnú 



 

 

výhernú kombináciu. Na jednom valci sa však môžu zobraziť až 4 takéto symboly, ktoré 
potom nahradia chýbajúce symboly v kombináciách príslušných línií. V prípade vzniku 
viacerých možných výhier na jednej línii, vypláca sa iba najvyššia možná výhra.  
 
Free Spins Bonus Game / Bonusová hra s voľnými otočeniami 
Tri symboly scattra na valcoch aktivujú Bonusovú hru. V bonusovej hre získavate 
osem voľných otočení valcov. Počas hrania voľných hier sa môže na valcoch objaviť 
divoký symbol. V takomto prípade sa symbol v rámci valca roztiahne na všetky 
pozície a dopĺňa symboly vo výherných líniách. Všetky stávky a počty aktívnych 
herných línií sú odvodené z hry, ktorá predchádzala Bonusovej hre. Počas hrania 
Bonusovej hry je možné získať ďalšie voľné otočenia valcov. Pre zisk ďalších 
voľných otočení počas trvania Bonusovej hry je nutné získať 3 a viac symbolov 
scattra. Takto získané Voľné hry sa prirátajú k zvyšným Voľným hrám. 
 
Výherné tabuľky: 
 

 
 
 
Herné limity:  

- Minimálna stávka na hru: 0,01 € 
- Maximálna stávka na hru: 200 € 
- Maximálna možná výhra je: 101 800 € 

 


