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Leprechaun’s Luck 
je 5-valcový, 20-líniový výherný video prístroj. Aktuálna hodnota jackpotu sa 
zobrazuje hore nad valcami. 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 
 

 

 

SPIN/HRAŤ  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.  
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji dole 
v strednej časti pod označením „CHANGE STAKE/ZMEŇ VKLAD“ . 
 

Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie je rovnomerne rozdelená na herné 
línie, keďže počet herných línií je pevne stanovený na 20. 
 
Hodnotu výšky vkladu si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom„+“ 

(až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla tlačidla so znamienkom„-“  
(až po stanovené minimum). 
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Výhry: 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, okrem scatter výhier. 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 
"TABUĽKA VÝHIER / PAYTABLE". 
Hodnota výhry je daná súčinom zvolenej hodnoty výšky vkladu na hernú líniu 
a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre Scatter výhry) pre danú 
výhernú kombináciu.  

Kredit 
Aktuálna výška dostupných prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej hornej časti 
výherného prístroja pod označením „Zostatok“. 

Divoký symbol 

Tento symbol nahrádza na výhernej línii chýbajúci symbol, okrem 
symbolov  Studňa, Bonus a Free Spins . Tri a viac susediacich divokých 
symbolov na aktívnej výhernej línii získava výhru podľa výhernej tabuľky. 
 
 

 

Dúhový bonus: 

 
Symbol Dúhový bonus: 

 

Po natočení 3 scatter symbolov bonusu , kdekoľvek na valcoch, je hráčovi 
spustená bonusová hra, v ktorej sú garantované výhry (symboly bonusu neznamenajú 
priamu výhru). 
 
 

 
Dúhový bonus 
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Stlačením tlačidla „START“ sa roztočí koleso – ručička sa začne následne pohybovať 
medzi číslami 1 až 6 a vyberie jednu hodnotu. Farby pozadia 7 hodnôt sa budú takisto 
meniť na 7 farieb dúhy. Farby pozadia sa následne zastavia a budete tak vidieť farby, 
ktoré by ste získali za zastavenie na každej z častí. Ručička spomalí a napokon sa 
zastaví. 
Farba, na ktorej sa zastaví, začne svietiť na dúhe (najprv sú na nej farby zašednuté). 
Ak sa ručička zastaví na farbe, ktorá už bola predtým rozsvietená, farba bude naďalej 
svietiť (nezhasne po nahratí rovnakej farby, ale nezískavate ani zasvietenie inej 
farby.).Číslo na ktorom sa ukazovateľ zastaví znamená počet miest, o ktoré sa 
presuniete na cestičke po dúhe. Bonusová hra bude pokračovať, až kým sa ručička 
nezastaví na hodnote „VYPLATIŤ/COLLECT“, alebo kým nedosiahnete aj poslednú 
hodnotu na konci dúhy. 
Výška vašej výhry bude určená celkovým vkladom do hry, ktorý sa znásobí poslednou 
hodnotou (až do x1000), na akej ste zastavili na cestičke. Výhru získavate až na konci 
bonusovej hry, takže je jedno, na akých hodnotách ste sa zastavili počas presunu ku 
konečnej pozícii. Ak sa vám podarí rozsvietiť všetkých 7 farieb dúhy, vyhrávate 
Progresívny jackpot. 
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Studňa želaní: 

 
Symbol – Studňa želaní: 
 

Symbol studne želaní sa zobrazuje len na strednom valci. V prípade, že sa zobrazí 
kdekoľvek na strednom valci, začnete hrať bonusové kolo studne želaní. 
V tomto kole sa do studne želaní spúšťa vedro a zbiera pritom výhry. 
Keď sa vedro zastaví, vyplatia sa všetky výhry, ktoré sa následne pridajú na váš 
účet. Ak sa na dne studne nachádza kopa zlata, vyhrávate Progresívny jackpot. 
 

 
Zisk bonusu Studňa želani. 
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Studňa želani 

 

 
Studňa želani – jackpot 

 
 
 
 
Free Spins / Voľné spiny: 

 
Symbol škriatka – Voľné spiny 

 

Ak sa kdekoľvek na valcoch zobrazia 3 symboly škriatka , získavate bonus, 
ktorý udeľuje voľné spiny. 
Škriatok fajčením fajky vyfukuje dym, z ktorého sa následne vytvoria čísla. Tieto čísla 
určujú počet udelených voľných spinov. Tento postup sa vykoná v náhodnom počte 
opakovaní, čím sa bude pridávať stále viac a viac voľných spinov.  
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Nakoniec sa zobrazí celkový počet voľných spinov a škriatok preskočí cez valce. 

Každá pozícia, na ktorej dopadne, sa zmení na divoký symbol  a zostane 
nezmenená až do konca voľných spinov. 

 

 
Zisk – Voľných spinov. 
 

 
Voľné spiny – vytváranie zamknutých divokých symbolov 
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Voľné spiny 
 

 

Počas hrania voľných spinov sa používa vylepšené usporiadanie symbolov na 
valcoch, vďaka čomu by mal hráč získať viac výhier, ako zvyčajne. V tomto režime 
však nie sú k dispozícii bonusové symboly, takže nie je možné spúšťať bonusové hry 
ani získať ďalšie voľné spiny. 
Voľné spiny sa spúšťajú automaticky – až do ich ukončenia nemusíte na roztočenie 

valcov stláčať tlačidlo „Točiť“. 
V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje celková suma, nahratá počas voľných 
spinov. 
 
AUTOPLAYS/AUTO HRA  

Voľbou tlačidla „Auto hra“ si môžete vybrať až do 50 automatických 
stávok, ktoré budú nasledovať postupne po sebe. Po zvolení vkladu stlačte tlačidlo 

„Auto hra“. Pred stlačením tlačidla „SPIN/TOČIŤ“  si zvoľte počet stávok v „auto 

hre“. Voľba počtu automatických spinov sa vám zobrazí po zakliknutí tlačidla
Automatickú hru môžete prerušiť pred zahájením ďalšieho 

kola kliknutím na tlačidlo „Stop“  (toto tlačidlo nahradí 
v režime automatickej hry tlačidlo „Auto hra“). 
Automatická hra sa zastaví v prípade, že nahráte bonus alebo 
Voľné spiny, alebo ak už nemáte dosť prostriedkov na ďalšiu 
stávku. 
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Jackpot: 
Výška prvotného jackpotu je garantovaná na úrovni 10 000,00 €. Jackpot má 
samostatné postavenie, nie je naviazaný na jackpoty a vklady z iných hier, kumuluje 
sa iba z vkladov hráčov v tejto konkrétnej hre. Z každej stávky hráča je 2,38% 
smerovaných do kumulácie aktuálneho jackpotu a rovnako 2,38% do naplnenia 
prvotnej garantovanej úrovne jackpotu 10 000,00 €. Po dosiahnutí garantovanej 
úrovne, je už z každej ďalšej stávky odvádzaných 4,76% do aktuálneho jackpotu.  Pri 
výhre jackpotu sa výška nového automaticky nastaví na garantovanú úroveň. 
Výhra jackpotu bude všetkým ostatným hráčom oznámená do 30 sekúnd blikajúcim 
zostatkom v jackpote.  
Stávky uzavreté v čase výhry jackpotu, keď je k dispozícii znížený zostatok, budú 
anulované. Kvôli oneskoreniam v dátovej komunikácií sa však môže stať, že dvaja 
hráči zdanlivo získajú jackpot v rovnakom čase. V takom prípade bude prvému 
hráčovi vyplatená plná výška jackpotu a druhému hráčovi hodnota garantovaného 
jackpotu. 
 
 
Výherná tabuľka: 

 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:           0,20 € 
- Maximálna stávka na hru:  100 €  
- Maximálna výhra zo základnej hry: 300 000 € 
- Maximálna možná výhra: progresívny jackpot 

 


