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HIGH SOCIETY 
HIGH SOCIETY je mobilná verzia 5-valcového, multi-líniového výherného video 
prístroja. Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry možno vyhraťaž na 25 líniách..V 
spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 

 

SPIN (TOČ) 
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 

Nastavenie hodnoty stávky 
Stlačením tlačidla “BET (STÁVKA)” sa hráčovi zobrazí ponuka voliteľných položiek 
určujúcich hodnotu jeho celkovej stávky. 
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu 
zvolených mincí zobrazených na displeji s označením "COINS/MINCE“, počtu 
zvolených herných línií a zvolenej hodnoty 1 mince. 
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať po stlačení smerového tlačidla v poli pod 
názvom COIN SIZE/HODNOTA MINCE, smerovým tlačidlom vľavo (až po stanovené 
minimum) a stlačením smerového tlačidla vpravo (až po stanovené maximum). 
Aktuálna hodnota žetónu je potom platná aj na ďalšie hry až do ukončenia hry, 
prípadne úpravy hráčom. 
Počet herných línií si hráč môže upravovať po stlačení smerového tlačidla v poli pod 
názvom LINES/LÍNIE, smerovým tlačidlom vľavo (až po stanovené minimum) 
a stlačením smerového tlačidla vpravo (až po stanovené maximum). Počet herných 
línií nie je možné upravovať v mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry.  Aktuálny počet 
línii je potom platný aj na ďalšie hry až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. 
 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji 
s označením „BET/STÁVKA“. 
 
 
Výhry 
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Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami (v dolnej 
časti prístroja), pod titulkom "WIN/VÝHRA. 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 PAYOUT/VÝHERNÝ KĽÚČ.  
 
Hodnota výhry v kreditoch je daná súčinom  stávky na líniu (BET/LINES) a  
koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu. 
 
Scatterová výhra v kreditoch je daná súčinom celkovej stávky a koeficientom 
uvedeným vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu. 
 
Credits (Kredit)/ Coins (Mince) 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením 
"COINS (MINCE) alebo CREDITS (KREDIT)“, v závislosti od rozhodnutia zobrazenia 
hráča (v ľavej dolnej časti výherného prístroja). 
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné nastaviť 
hodnotu mince. 
 

 
 
 
Bonusová hra Free Spins : 

Natočenie 3,4 alebo 5 symbolov Scatter  aktivuje hráčovi bonusové voľné 
hry s výberom. Hráč si pred spustením Voľných hier môže zvoliť nasledovný 
režim týchto hier: 
a/ Super Wild Reels - Valce s divokými symbolmi. 
Počet v základnej hre natočených symbolov Scatter rozhoduje o počte 
získaných voľných spinov (10, 15 prípadne 20 spinov). Pri každom voľnom spine 
sa počas týchto Voľných hier náhodne mení valec číslo 2,3 alebo 4 na divoký 
(valec s divokými symbolmi). Pokiaľ sa natočí symbol Scatter na valcoch číslo 1 
alebo 5, zmení sa celý valec na pás divokých symbolov. Pri natočení Scatter 
symbolu na valec číslo 1 a 5 súčasne, získava hráč popri zmene valcov na 
divoké aj 10 dodatočných voľných spinov. 
 
b/ Super Multiplier režim – Režim s multiplikátorom (násobiteľom). 
 10 voľných spinov so zvyšujúcim sa výherným násobkom v hodnote 2x – 10x. 
Počet v základnej hre natočených Scatter symbolov rozhoduje o rozsahu výšky 
získaného výherného násobku v režime Voľných hier pri Super Multiplikátore. 
Prehľad rozsahu výherného násobku v režime Voľných hier pri Super 
Multiplikátore: 
- 5 natočených Scatter symbolov v základnej hre = výherný násobok v rozsahu 
5x, 6x, 7x, 8x,10x. 
- 4 natočené Scatter symboly v základnej hre = výherný násobok v rozsahu 3x, 
4x, 5x, 6x,10x. 
- 3 natočené Scatter symboly v základnej hre = výherný násobok v rozsahu 2x, 
3x, 4x, 5x, 6x. 
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Natočenie Scatter symbolu na valcoch číslo 1 alebo 5 počas režimu, zvyšuje 
úroveň výherného násobku o jeden stupeň vyššie.  
 
- 5 natočených Scatter symbolov v základnej hre: 1. úroveň  5x, 2. úroveň  6x, 3. 
úroveň  7x, 4. úroveň  8x, 5. úroveň  10x 
- 4 natočené Scatter symboly v základnej hre: 1. úroveň  3x, 2. úroveň  4x, 3. 
úroveň  5x, 4. úroveň  6x, 5. úroveň  10x 
- 3 natočené Scatter symboly v základnej : 1. úroveň  2x, 2. úroveň  3x, 3. 
úroveň  4x, 4. úroveň  5x, 5. úroveň  6x. 
 
Pokiaľ príde v priebehu režimu k natočeniu Scatter symbolu na valcoch číslo 1 
a 5 súčasne, získava hráč dodatočných 10 voľných spinov, avšak nepríde ku 
zvýšeniu úrovne výherného násobku.  
Výhra je vždy súčinom aktuálnej úrovne výherného násobku. 
 

 Aktivované tzv. Free Spins (Voľné hry) - výber režimu 
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Aktivované tzv. Free Spins (Voľné hry)- Super Wild – režim divokých valcov 

 
Divoký symbol : 

 Divoký symbol WILD má funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce symboly 
vo výhernej línii, okrem symbolu Scatter. V základnej hre sa divoký symbol 
natáča na valcoch 1 a 5. Počas Voľných hier (Free Spins) s multiplikátorom sa 
divoký symbol natáča aj na valcoch číslo 2,3 a 4. 
 

Scatter symbol : 

 Pre Scaterové výherné kombinácie neplatí podmienka zoradenia od 
prvého valca vľavo bez prerušenia. Scatter výhra je daná súčinom celkovej 
stávky a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú 
kombináciu.  Scatter výhra sa pripočítava do výhier z výherných línií.   

 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru: 0,25 € 
- Maximálna stávka na hru: 50,00 € 
- Maximálna výhra zo základnej hry: 33 000,00 € 
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným 

znásobením: 107 000,00 € 


