
 7th Heaven 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od 
rozhodnutia hráča na 1,3,5,7,9,10,12,14,16 a 18tich herných líniách.  
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú ovládacie prvky samotnej 
hry. 

 

 

Spin/Toč 
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých 
piatich valcov.  
 

Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja od počtu 
vybratých línií (SELECT LINES/LINIE) a hodnoty stávky na jednu líniu (Bet Per 
Line/Vklad na líniu). Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je 
súčinom vkladu na jednu líniu a počtom herných línií.  
 
Nastavenie hodnoty mince 
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať kliknutím na symboly šípok, od 
stanoveného minima až po stanovené maximum, v poli s názvom (CHOOSE 

COIN/ZVOĽ MINCU).  Aktuálna hodnota mince je zobrazená 
v strede poľa (modrá šípka).    
Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, 
prípadne úpravy hráčom. 



  
Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet mincí na jednu líniu) 
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu  si hráč môže upravovať kliknutím na 
symboly šípok, od stanoveného minima až po stanovené maximum, v poli s názvom 

(BET PER LINE/VKLAD NA LÍNIU)   (dole pod valcami).  
 
Aktuálna hodnota výšky vkladu na líniu je hráčovi zobrazená na začiatku a konci 
hernej línie, čiže po stranách valcov a v strede poľa s názvom BET PER LINE 
(vyznačené modrými šípkami). 
 

 
Zobrazenie výšky vkladu na aktívnu hernú líniu v hodnote 1 mince (zvolených 18 herných línií). 

 
 

Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do 
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. 
 
Nastavenie počtu herných línií 
Počet aktívnych herných línií si hráč upravuje kliknutím na symboly šípok, od 
stanoveného minima až po stanovené maximum, v poli s názvom (SELECT 

LINES/POČET LÍNIÍ) . Počet aktívnych herných línií sa zobrazuje 
v strede pola. 
 

Aktuálny počet aktívnych herných línií je zobrazený aj na 
tlačidle pre roztočenie valcov. 
 
 
 
 



 

MAX BET/MAXIMÁLNA STÁVKA 
Po aktivácii tejto funkcie sa nasledujúci spin (otočenie valcov) vykoná za maximálnu 
možnú stávku, teda max. počet línií + max. vklad na líniu pri súčasnom zachovaní 
aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
 
Výhry 
Výhry za jednotlivé línie sa zobrazujú pri symbole na prvom valci danej výhernej línie 
zľava. 

 
Výhra – zobrazenie celkovej výhry 30 mincí. Jednotlivé výherné línie viď obrázky nižšie. 

 
 

 
Detail výhra 5 mincí – zobrazenie výhernej línie č.14. s výhrou 5 mincí (viď modrá šípka). 



 

 
Detail výhra 15 mincí – zobrazenie výhernej línie č.15. s výhrou 15 mincí (viď modrá šípka). 

 

 
Detail výhra 10 mincí – zobrazenie výhernej línie č.13. s výhrou 10 mincí (viď modrá šípka). 

 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. 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  

 nachádzajúceho sa v pravom hornom rohu. Tabuľka zobrazuje 
hodnotu výhry v minciach. 
 
Balance/Zostatok 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v spodnej časti obrazovky pod 
valcami výherného prístroja na displeji v poli  "BALANCE/ZOSTATOK".  Prepočet 



 hodnoty prostriedkov hráča (ktoré má k dispozícii) na mince, podľa  nastavenej 
hodnoty mince, je zobrazovaný v poli s názvom CREDITS/KREDITY. 
 

Bonus symbol  
Natočenie týchto symbolov súčasne na valcoch číslo 3,4 a 5 z ľavej strany, získava pre 
hráča bonusovú hru v podobe 7 až 12 voľných hier (Free Spins). Hráč si ešte pred 
spustením voľných hier vyžrebuje na kolese bonusový symbol a počet voľných 
hier. Za každý získaný bonusový symbol pri voľných hrách hráč získava dodatočnú 
výhru vo výške stávky. Počas hrania voľných hier nie je možné získať ďalšie voľné hry. 

 
   Koleso – Bonusová hra – výber symbolu 

 

 
 
     Bonusová hra – Free Spins/Voľné hry. Reel Win/Výhry na valcoch; Suit Win/Výhry za symbol. 



  

 
 Bonusová hra - Free Spins /Voľné hry výhra za symbol 

 
 

Divoký mód 
Divoký symbol (WILD) na valcoch 2,3 a 4 (z ľavej strany) nahrádza a zdvojnásobuje 
výhru všetkých výherných kombinácií symbolov 7. 
 

 
     Výhra  s divokým symbolom 



 

Drahokamový večierok 

Natočenie 3 symbolov , kdekoľvek na valcoch číslo 1,2 a 3 (z ľavej strany), spustí 
hráčovi bonusovú hru Drahokamový večierok so 7 voľnými hrami a drahokamovými 
symbolmi na valcoch. Výhry v tejto bonusovej hre sa riadia výhernou tabuľkou platnou 
pre bonusovú hru. 
 

 
Výhra  Drahokamového večierka 

 
 
 

 
Drahokamový večierok – drahokamové symboly 



 

 
Drahokamový večierok - výhra 
 

 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:                   0,02 € 
- Maximálna stávka na hru:                90,00 € 
- Maximálna možná výhra je: 2 162 160,00 € 

 
Výherné tabuľky: (pri stávke 1 minca na líniu) 
 

   
 

   
 

   
 



 

 
 
 
 
 

 Bonusová hra – Drahokamový večierok 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 

 

                                           

 
 
 


