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HERNÍ PLÁN 
 

Systém: MULTI LOTTO 
 
Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. 
 

TREASURE BO X II 
Je to 5-ti kotoučová hra s pevnými 10-ti výherními liniemi.. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. Všechny výherní kombinace 
jsou dosahovány na fixním počtu linií zleva doprava, mimo scatter symbol HVĚZDA. Hra 
má jeden bonus feature. 
 
Hlavní hra 

 5 kotoučů a 10 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava 

 3 symboly “trezorů” na výherní linii spouští bonus feature 

 každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 scatter symbol je jako výherní v jakékoliv pozici. Výhry scatter jsou přidány k 
liniovým výhrám. 

 
Bonus FEATURE 
Když se objeví tři nebo více bonusních symbolů na kotoučích, je spuštěn BONUS feature. 
Hráč musí otevřít trezory, 
které jsou ukázány na kotoučích. V každém trezoru je umístěna mystery výhra nebo 
konec bonus hry. 
 
Funkce tlačítek 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 HELP – pro ukázání nápovědy a tabulky výher 

 HOLD1 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 1/násobení výhry 
červená 
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 HOLD2 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 2 

 HOLD3 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 3 

 HOLD4 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 4 

 HOLD5 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 5/ násobení výhry 
černá 

 VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
 

MULTIPLAY HOT 
Je to 4-kotoučová hra s pevnými 20-ti výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. 
Všechny výherní kombinace jsou dosahovány na fixním počtu linií zleva doprava, mimo 
scatter symbol MULTIPLAY. 
 
Hlavní hra 

 4 kotouče a 20 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava 

 každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 scatter jsou divoké symboly a nahrazují všechny symboly. Jakýkoliv scatter 
dvojnásobí výhru. 

 
Funkce tlačítek 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 HELP/ZPĚT – pro návrat z hry do menu a pro ukázání nápovědy a tabulky výher 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
 

GOLDEN PUB 
Je to 5-ti kotoučová hra s pevnými 10-ti výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. 
Všechny výherní kombinace jsou dosahovány na fixním počtu linií zleva doprava, zprava 
doleva a uprostřed, 
mimo scatter symbol “BEER_DRINKER”. 
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Hlavní hra 

 5 kotoučů a 10 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava, zprava doleva a uprostřed 

 scatter symbol je jako výherní v jakékoliv pozici. Výhry scatter jsou přidány k 
liniovým výhrám. 

 každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 pípa je divoký symbol a nahrazuje všechny symboly, které se objeví na 
prostředním válci na jakékoliv pozici. 

 
Funkce tlačítek 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 HELP/ZPĚT – pro návrat z hry do menu a pro ukázání nápovědy a tabulky výher 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
 

PARTY FEVER 
Je to 5-ti kotoučová hra s pevnými 25-ti výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. 
Všechny výherní kombinace jsou dosahovány na fixním počtu linií zleva doprava, mimo 
scatter symbol GRAMOFON. 
 
Hlavní hra 

 5 kotoučů a 25 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava 

 scatter symbol je jako výherní v jakékoliv pozici. Výhry scatter jsou přidány k 
liniovým výhrám. 

 každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 symbol DESKA je divoký symbol a nahrazuje všechny symboly mimo scatteru. 
Každý aktivní symbol DESKA ve výherní kombinaci dvojnásobí výhru. 

 3,4 nebo 5 GRAMOFONů rozmístěných na obrazovce spouští 10 free games. 
Všechny FREE GAMES výhry jsou čtyřnásobeny. Další FREE GAMES mohou být 
znovu vyhrány v průběhu této hry. FREE GAMES jsou hrány za aktuální sázku. 
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Funkce tlačítek 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 HELP/ZPĚT – pro návrat z hry do menu a pro ukázání nápovědy a tabulky výher 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
 

KING DIAMOND 
Je to 5-ti kotoučová hra s pevnými 10-ti výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. 
Všechny výherní kombinace jsou dosahovány na fixním počtu linií zleva doprava, zprava 
doleva a uprostřed, mimo scatter symbol “ČÍŠE“. 
 
Hlavní hra 

 5 kotoučů a 10 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava, zprava doleva a uprostřed 

 scatter symbol je jako výherní v jakékoliv pozici. Výhry scatter jsou přidány k 
liniovým výhrám. 

 každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 
 
Funkce tlačítek 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 HELP/ZPĚT – pro návrat z hry do menu a pro ukázání nápovědy a tabulky výher 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
 

CRISS CROSS 
Je to 3-válcová hra s 27 výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. Po každém roztočení se 
trojice válců zastaví v náhodné poloze a v herním okně se objeví náhodná kombinace 
symbolů. Kombinace 3 shodných symbolů ve výherní linii znamená výhru. Výhry za různé 
výherní kombinace jsou vyznačeny v tabulce výher. 
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Všechny výhry platí zleva doprava 
Tabulka výherních kombinací 
Příklad výherních kombinací a tabulky výher při sázce 5 Kč 
 
Hlavní hra 

 3 kotouče a 27 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 CZK dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava 

 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 

 každá výhra může být násobena až do max. win dané sázky 

 3 symboly spouští bonus feature s 10 “freegames“. Během „freegames“ jsou 
všechny výhry násobeny náhodně 2x až 10x. 

 
Main Game – hlavní hra 
Hra Riziko (Gamble) 
Sázející má možnost o dosaženou výhru opakovaně riskovat. Hra může být ukončena 
hráčem, pak je dosažená výhra 
připsána do kreditu. Hra Riziko je automaticky ukončena, pokud hráč prohrál. Hra je také 
automaticky ukončena po 
dosažení limitu maximální výhry. O výhry menší nebo rovné ½ maximální výhry lze dále 
riskovat. 
 
Hra Bonus 
Pokud hráč získá 3 bonusové symboly „CRISS CROSS“ kdekoliv na kotoučích, je spuštěna 
bonusová hra. Hráč má 
možnost odehrát 10 volných her, při těchto hrách jsou všechny výhry náhodně násobeny 
2 až 10 násobkem. 
 
Průběh hry 

 hra se ovládá tlačítky a dotykovou obrazovkou 

 kliknutím na tlačítko „sázka“ hráč zvolí sázku 

 při hře je stále aktivních všech 27 linií 

 stiskem tlačítka „start“ se zahájí hra 

 stiskem tlačítka „autostart“ lze spustit hru s automatickým opakováním 

 dosažená výhra je nejprve zobrazena v políčku “VÝHRA“ a po té je převedena do 
kreditu 

 hráč si může kdykoliv zobrazitpokyny a herní plán stiskem tlačítka „tabulka 
výher“ 
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Funkce TLAČÍTEK 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat do nabídky her 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro výplatu kreditu nebo zobrazení návodu hry 
 

Mystery House 
Je to 5-ti kotoučová hra s 5 výherními liniemi. Výhry jsou vypláceny z leva do prava, z 
prava do leva a uprostřed, očekávají scatter symbol (detektiv). Scatter v pozici 3 nebo 
více symbolůscatter na kotoučích 
spouští 10 volných her.Dalších 10 volných her může být vyhráno během režimu volných 
her. 
 
Hlavní hra 

 hra se ovládá tlačítky a dotykovou obrazovkou 

 kliknutím na tlačítko „sázka“ hráč zvolí sázku 

 při hře je stále aktivních všech 5 linií 

 stiskem tlačítka „start“ se zahájí hra 

 stiskem tlačítka „autostart“ lze spustit hru s automatickým opakováním 

 dosažená výhra je nejprve zobrazena v políčku “VÝHRA“ a po té je převedena do 
kreditu 

 hráč si může kdykoliv zobrazit pokyny a herní plán stiskem tlačítka „tabulka 
výher“ 

 
Hra Ryziko (Gamble) 
Sázející má možnost o dosaženou výhru opakovaně riskovat. Hra může být ukončena 
hráčem, pak je dosažená výhra připsána do kreditu. Hra Riziko je automaticky ukončena, 
pokud hráč prohrál. Hra je také automaticky ukončena po 
dosažení limitu maximální výhry. O výhry menší nebo rovné ½ maximální výhry lze dále 
riskovat. 
 
Hra Bonus 
pokud hráč získá 3 nebo více symbolů ,,DETEKTIV,, kdekoliv na kotoučích, je spuštěna 
bonusová hra . Hráč má možnost odehrát 10 volných her, při těchto hrách lze opět získat 
další volné hry. 
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Funkce tlačítek 

 START – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat do nabídky her 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro výplatu kreditu nebo zobrazení návodu hry 
 

AZTEC empire 2 
Je to 5-kotoučová hra se třemi až 243 výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK a zároveň je možno volit 3,9,27,81 nebo 243 
výherních linií. Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava. 
Hra má jeden bonus feature. Symbol GOLD MASK je divoký symbol a nahrazuje všechny 
symboly mimo scatter symbolů. 
 
Aztec Free games bonus 
Pyramida je bonus-scatter symbol, který je aktivní pouze na prvních 3 válcích zleva. 
Pokud se objeví 3 bonus symboly 
na prvních 3 válcích, potom obdrží hráč 10 Free games bonus. Na začátku musí hráč 
vybrat jeden ze čtyř sarkofágů a 
tím odhalí skrytý náhodný multiplikátor, který bude platný pro všechny FREE GAMES. 
Multiplikátor může mít hodnotu 
od 2x do 5x . V průběhu bonusní hry Aztec Free games bonus je možné vyhrát další FREE 
GAMES hry. 
 
Hlavní hra 

 5 kotoučů a 3 až 243 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry platí zleva doprava 

 Pyramida je bonus-scatter symbol, který je aktivní pouze na prvních 3 válcích 
zleva 

 3 bonus symboly na prvních 3 válcích spouští 10 Free games bonus 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 

 na každé linii platí pouze nejvyšší výherní kombinace 
 
Funkce tlačítek 



 

MULTILOTTO II Stránka 8 
 

START/AUTO – pro start hry 
SÁZKA – pro změnu sázky 
ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – bonus 1/násobení výhry červená 

 HOLD2 – bonus 2 

 HOLD3 – bonus 3 

 HOLD4 – bonus 4 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 

Wild Flame Sevens 
Je to 3-válcová hra s 27 výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. Kombinace 3 shodných 
symbolů ve výherní linii znamená výhru. Respin je scatter symbol. Pokud se objeví 3 
scatter symboly na válcích, potom obdrží hráč 10 RESPINů. WILD FLAME je divoký 
symbol a nahrazuje všechny symboly mimo scatter symbolu. Každý aktivní WILD FLAME 
symbol na výherní linii násobí výhru 2x. 
 
Bonusní hra RESPIN 
Bonusní hra RESPIN je spuštěna pokud se objeví 3 RESPIN symboly na válcích, potom 
obdrží hráč 10 RESPINů. Pokud se během RESPIN her objeví 2 shodné symboly na 
výherní linii, tak se tyto válce zastaví a roztočí se pouze 
zbývající kotouč ještě jednou a je tak dána vyšší možnost doplnit výherní kombinaci. V 
průběhu bonusní hry RESPIN je možné vyhrát další RESPIN hry. Následné RESPIN hry 
jsou hrány vždy za stejnou sázku jaká byla u hry, která první RESPIN hru spustila. 
 
Hlavní hra 

 3 kotouče a 27 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 CZK dle nastavení serveru 

 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 

 Respin je scatter symbol 

 3 RESPIN symboly na válcích spouští 10 RESPINů zdarma 

 WILD FLAME je divoký symbol a nahrazuje všechny symboly mimo scatter 
symbolu 

 Každý aktivní WILD FLAME symbol na výherní linii násobí výhru 2x 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
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Funkce tlačítek 

 START/AUTO – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 

Hunters Dream 2 
Je to 5-ti kotoučová hra s pevnými 20-ti výherními liniemi.. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. Všechny výherní kombinace 
jsou dosahovány zleva doprava, mimo bonus-scatter symbolu. 
 
Hlavní hra 

 5 kotoučů a 20 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 výhry platí zleva doprava 

 OHEŇ je divoký symbol a nahrazuje všechny symboly mimo scatter symbolu. 
Každý aktivní symbol OHEŇ na výherní linii násobí výhru 2x 

 CHATA je bonus-scatter symbol, který je aktivní pouze na prostředních 3 válcích. 
3 bonus symboly na prostředních 3 válcích spouští 10 bonus her Sticky Free Extra 
Spins 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
 
Bonus Sticky Free Extra Spins 
3 bonus symboly na prostředních 3 válcích spouští 10 bonus her Sticky Free Extra Spins. 
V průběhu Sticky Free Extra Spins bonusu jsou všechny výherní kombinace zastaveny a 
otáčí se pouze zbývající válce s šancí ještě zvýšit již dosaženou výhry. Každá výherní 
kombinace je takto přidržena a hráč získá Extra SPINs nad rámec obdržených 
bonusních her, kdy se znovu-roztočí zbylé válce a přidávají další výhry k výhrám již 
dosaženým. Extra Spins končí, pokud příjde první nevýherní kombinace. Výhry z Extra 
Spins jsou poté připsány do displeje výher. V průběhu bonusní hry Sticky Free Extra 
Spins je možné vyhrát dalších 10 bonus her. Všechny bonus hry jsou hrány vždy za 
stejnou sázku jaká byla u hry, která první Sticky Free Extra Spins bonus spustila. 
 
Funkce tlačítek 

 START/AUTO – pro start hry 
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 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 

 VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 

Farmer Jack 
„FARMER JACK je 5 - válcová hra se čtyřmi symboly na každém kotouči a až 40-ti 
výherními liniemi. Hra obsahuje Scatter-Bonus symbol, FREE GAMES a Stacked Wilds. Je 
možné zvolit 10, 20 anebo 40 výherních linií. Všechny výherní kombinace jsou 
dosahované zleva doprava. FARMER JACK je stacked Wild-Symbol a nahrazuje všechny 
symboly kromě BONUSU. BONUS je scatter a je možné ho získat jen na válcích 2, 3 a 4. 
Tři BONUS symboly na prostředních 3 válcích spouští 5 
BONUS FREE GAMES.“ 
 
HLAVNÍ HRA 

 5 - válcová hra se čtyřmi symboly na každém kotouči 

 10, 20 anebo 40 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 CZK dle nastavení serveru 

 všechny výherní kombinace jsou dosahované zleva doprava 

 jen nejvyšší výhra je vyplacená na každé výherní linii 

 všechny výhry jsou násobeny celkovou sázkou na výherní linii 

 FARMER JACK je stacked Wild-Symbol a nahrazuje všechny symboly mimo 
BONUSU 

 tři BONUS symboly na prostředních 3 válcích spouští 5 BONUS FREE GAMES 

 tři Scatter-BONUS symboly násobí celkovou sázku 2x 

 Scatter výhry jsou vyplaceny za symboly v jakékoliv pozici na válcích a nezávisle 
na počtu vybraných linií 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
 
BONUS FREE GAMES 
„Tři BONUS symboly na válcích 2, 3 a 4 spustí 5 BONUS FREE GAMES. 
BONUS FREE GAMES jsou hrané za stejnou sázku a se stejným počtem linií jako v hlavní 
hře. V průběhu bonus hry 
může hráč vyhrát dalších 5 BONUS FREE GAMES.“ 
 
Funkce tlačítek 
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 START/AUTO – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – násobení výhry černá 

 HOLD5 – násobení výhry červená 

 VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 

Sticky Four 
Je to 4-válcová hra s 10 výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle 
nastavení serveru. Wild Symbol nahrazuje všechny ostatní symboly. 
Sticky Four je hra s 10 výherními liniemi a čtyřmi kotouči. Na každém kotouči jsou tři 
symboly. Hra obsahuje Wild symboly a Sticky Spin Feature. Možné sázky jsou od 1 do 
1000 kreditů. 3 nebo 4 shodné symboly zobrazené na výherní 
linii vytvářejí výherní kombinace. Pouze nejvyšší výhra je platná v dané výherní 
kombinaci. Všechny liniové výhry jsou násobeny zvolenou sázkou na linii. 
Výherní kombinace platí zleva doprava. „Sticky Spin Feature“ - Pokud hráč obdrží 
výherní kombinaci, výherní symboly se zastaví na své pozici a všechny 
ostatní kotouče se znovu otočí s šancí na vytvoření nových výher, nebo navýšení 
původní výherní kombinace. Re-spin kotoučů trvá dokud se navyšuje celková výhra. 
Pokud nedojde k navýšení stávající výhry Sticky Spin Feature se ukončí a výhra je 
připsána do kreditu. 
 
HLAVNÍ HRA 

 4 kotouče 

 3 řady a 4 sloupce symbolů 

 10 výherních linií 

 sázka od 1 do 1000 kreditů, dle nastavení serveru 

 výherní kombinace platí zleva doprava 

 pouze nejvyšší výhra je platná v dané výherní kombinaci 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
 
Funkce tlačítek 

 START/AUTO – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – násobení výhry červená 

 HOLD5 – násobení výhry černá 
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 VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 
 

Multi Spin 
Multi Spin je 4- kotoučová hra s 81 výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 1000 
CZK dle nastavení serveru. Shodné symboly na výherní linii vytváří výherní kombinace. 
Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava. Hra obsahuje Respin 
Feature. “Multi Spin” je divoký symbol a nahrazuje všechny ostatní symboly na 
kterémkoliv kotouči. 3 nebo 4 shodné symboly na výherní linii vytváří výherní 
kombinace. Výhra je platná pouze pro nejvyšší výherní kombinaci. 
 
Respin Feature 
Symbol Multi Spin na jakémkoliv kotouči spouští Respin Feature. Všechny kotouče, na 
nichž se zastavily symboly Multi Spin se znovu otočí s šancí na navýšení původní výherní 
kombinace. Hráč může vyhrát maximálně 3 následná znovuotočení, pokud se mu po 
skončení otočení objeví další symbol Multi Spin. Každá výhra následující po 
znovuotočení válců je násobena vyšším multiplikátorem. 
první respin 2x 
druhý respin 4x 
třetí respin 6x 
 
HLAVNÍ HRA 

 4 kotouče 

 3 řady a 4 sloupce symbolů 

 81 výherních linií 

 sázka od 1 do 1000 kreditů, dle nastavení serveru 
výherní kombinace platí zleva doprava 

 pouze nejvyšší výhra je platná v dané výherní kombinaci 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 

After Dark 
Je to 5-kotoučová hra s 5 výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle 
nastavení serveru. Shodné symboly na výherní linii vytváří výherní kombinace. Všechny 
výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava. WILD symbol je divoký 
symbol a nahrazuje všechny ostatní symboly. Wild symbol je expandující. Pokud se 
zastaví na kterékoliv pozici, vždy expanduje i na zbývající pozice na daném kotouči. 
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2 nebo více shodných symbolů na výherní linii vytváří výherní kombinace. Výhra je 
platná pouze pro nejvyšší výherní kombinaci. Výhry za symboly Q, J, 10, 9 jsou násobeny 
extra multiplikátorem při následujících výherních kombinacích: 
 
 
Hlavní hra 

 5 kotoučů a 5 výherních linií 

 sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 

 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii vytváří výherní kombinace 

 všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava 

 WILD symbol je divoký expandující symbol 

 každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
 
Funkce tlačítek 

 START/AUTO – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – násobení výhry černá 

 HOLD5 – násobení výhry červená 

 VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 

BLACK PEARL 
Je to 5 - kotoučová hra s mořskou tematikou s pěti nebo devíti nebo patnácti výherními 
liniemi, což záleží na nastavení severu. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK nebo od 1 do 
900, což záleží na nastavení severu. Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva 
doprava. Hra má jeden bonus feature. 
 
 „Logo BLACK PEARL“ je divoký symbol, pokud nepřijde jako samostatná výhra. 
Pokud hráč obdrží výherní kombinace doplněné divokým symbolem „Logo BLACK 
PEARL“, tyto jsou zdvojnásobeny. Samotná výhra s „Logo BLACK PEARL“ dvojnásobena 
není. „Perla“ je SCATTER a je násobena sázkou a počtem aktivních linií. 
„PERLA" je bonus symbol. Pokud se objeví 3 nebo více bonus symbolů na válcích, tak 
startuje bonus hra "5 PEARL BONUS", která je bez rizika prohry. Hráč si zvolí pomocí 
příslušných tlačítek jednu z pěti mušlí, které obsahují různé počty freegames. Všechny 
výhry v bonusu jsou trojnásobkem výher z výherní tabulky základní hry. 
 
Hlavní hra 
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 5 kotoučů a 5 nebo 9 výherních linií 

 sázka 1 až 500 nebo 1 až 900 dle nastavení serveru 

 výhry zleva doprava 

 3 nebo více bonus symbolů na válcích startují bonus hru 

 každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 
Funkce tlačítek 

 START/AUTO – pro start hry 

 SÁZKA – pro změnu sázky 

 ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 

 HOLD1 – bonus 1/násobení výhry červená 

 HOLD2 – bonus 2 

 HOLD3 – bonus 3 

 HOLD4 – bonus 4 

 HOLD5 – bonus 5/ násobení výhry černá 

 VYPLATIT – pro vyplacení výhry 


