
 

MULTILOTTO Stránka 1 
 

HERNÍ PLÁN 
 

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

Super Fruit 
Je to 3  -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle 
nastavení serveru. Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava. Hra má 
jeden bonus feature. 
 
Hlavní hra 

1) 3 kotouče a 5 výherních linií 
2) sázka 1 až 500 dle nastavení serveru 
3) výhry zleva doprava 
4) 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 
5) 3 “hvězdy” na výherní linii spouští mystery win 
6) 3 “hvězdy” na výherní linii 1 spouští bonus feature 
7) od sázky 10 je joker jako divoký symbol na všech kotoučích 
8) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 
Bonus FEATURE 
Když je bonus feature spuštěn, hráč zvolí jeden ze tří válců pomocí tlačítek Hold (1-3). 
Potom začnou padat mince do válců. Obsah zvoleného válce, který je ukázán na display, 
je potom vynásoben sázkou v níž hráč hrál. 
 
Funkce TLAČÍTEK 

1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) HELP – pro ukázání nápovědy a tabulky výher 
4) HOLD1 – výběr válce v bonus feature/násobení výhry červená 
5) HOLD2 a HOLD3 – pro výběr válce v bonus feature 
6) HOLD5 – pro násobení výhry černá 
7) VYPLATIT – pro výplatu kreditu
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4 Spin 
Je to 4-kotoučová hra s deseti výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle nastavení serveru . Všechny výherní kombinace 
jsou dosahovány zleva doprava(liché výherní linie) a zprava doleva(sudé výherní linie). 
Hra má jeden bonus feature. 
 
Hlavní hra 

1) 4 kotouče a 10 výherních linií 
2) sázka může být od 1 až do 500 dle nastavení serveru 
3) výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava(liché výherní linie) a zprava 

doleva(sudé výherní linie) 
4) 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 
5) 3 “hvězdy” na výherní linii spouští mystery win 
6) 3 “symboly BONUS” na jakékoliv pozici spouští bonus feature 
7) od sázky 10 je joker jako divoký symbol na všech kotoučích 
8) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 
Bonus FEATURE 
Když se objeví tři nebo více bonusních symbolů na kotoučích, je spuštěn BONUS feature. 
Hráč obdrží 10 bonus her. V bonusní hře jsou výhry získávány v 54 výherních liniích 
(criss-cross). Otáčení válců je zdarma a výhry jsou násobeny sázkou, při které byl spuštěn 
bonus. 
 
Funkce tlačítek 

1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) HELP – pro ukázání nápovědy a tabulky výher 
4) HOLD1 – násobení výhry červená 
5) HOLD5 – násobení výhry černá 
6) VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
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TREASURE BOX 
Je to 5 - kotoučová hra s pěti nebo devíti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 
500 CZK dle nastavení serveru. Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva 
doprava. Hra má jeden bonus feature. 
 
Hlavní hra 

1) 5 kotoučů a 5 nebo 9 výherních linií 
2) sázka 1 až 500 dle nastavení serveru 
3) výhry zleva doprava 
4) 3 symboly “trezorů” na výherní linii spouští bonus feature 
5) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 
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 

1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) HELP – pro ukázání nápovědy a tabulky výher 
4) HOLD1 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 1/ 

násobení výhry červená 
5) HOLD2 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 2 
6) HOLD3 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 3 
7) HOLD4 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 4 
8) HOLD5 – pro otevření trezoru v bonus feature na kotouči 5/ 

násobení výhry černá 
9) VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
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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 

1) 5 kotoučů a 5 nebo 9 výherních linií 
2) sázka 1 až 500 nebo 1 až 900 dle nastavení serveru 
3) výhry zleva doprava 
4) 3 nebo více bonus symbolů na válcích startují bonus hru 
5) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 
Funkce tlačítek 

1) START/AUTO – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 
4) HOLD1 – bonus 1/násobení výhry červená 
5) HOLD2 – bonus 2 
6) HOLD3 – bonus 3 
7) HOLD4 – bonus 4 
8) HOLD5 – bonus 5/ násobení výhry černá 
9) VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
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„SUPER STAR 27" 
Je to 3 - kotoučová hra s 27 výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK. 
Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava. 
 
Hlavní hra 

1) 3 kotouče a 27 výherních linií 
2) sázka 1 až 500 dle nastavení serveru 
3) výhry zleva doprava 
4) 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 
5) 3 symboly "MYSTERY" na výherní linii dávají mystery výhru. 
6) od sázky 10 je joker jako divoký symbol na všech kotoučích 
7) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 
Funkce TLAČÍTEK 

1) START - pro start hry 
2) SÁZKA - pro změnu sázky 
3) ZPĚT - pro návrat do nabídky her 
4) HOLD1 - násobení výhry červená 
5) HOLD5 - pro násobení výhry černá 
6) VYPLATIT/HELP - pro výplatu kreditu nebo zobrazení návodu hry 

 

Black Seven 
Je to 3 - kotoučová hra s 5-ti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle 
nastavení serveru. Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava 
 
Hlavní hra 

1) 3 kotouče a 5 výherních linií 
2) sázka 1 až 500 dle nastavení serveru 
3) 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 
4) BLACKSEVENWILD jako divoký symbol na všech kotoučích 
5) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 
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Funkce TLAČÍTEK 
1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) HELP – pro ukázání nápovědy a tabulky výher 
4) HOLD1 –násobení výhry červená 
5) HOLD5 – pro násobení výhry černá 
6) VYPLATIT – pro výplatu kreditu 

 

DOUBLE GAME 
Je to 5 - kotoučová hra s pěti nebo devíti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 
500 CZK dle nastavení serveru. Všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva 
doprava. Hra má jeden bonus feature. 
 
Hlavní hra 

1) 5 kotoučů a 5 nebo 9 výherních linií 
2) sázka 1 až 500 dle nastavení serveru 
3) výhry zleva doprava 
4) DG jako divoký symbol pro všechny symboly na všech kotoučích 
5) 3 symboly “DG” nebo více symbolů spouští bonus feature 
6) každá výhra může být násobena až do max win dané sázky 

 
Bonus FEATURE 
Když se objeví tři nebo více bonusních symbolů na kotoučích, je spuštěn BONUS feature. 
Po každé hře na dolních kotoučích obdrží hráč jedno otočení na horních kotoučích 
zdarma. Pokud se objeví stejné symboly na stejné pozici na horním i dolním kotouči 
obdrží hráč za každý shodný symbol částku rovnající se dané sázce. Bonus FEATURE má 
15 otočení. 
 
Funkce tlačítek 

1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) HELP – pro ukázání nápovědy a tabulky výher 
4) HOLD1 – násobení výhry červená 
5) HOLD5 – násobení výhry černá 
6) VYPLATIT – pro vyplacení výhry 
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Fruit Bomb 
Je to 5 - ti kotoučová hra s 5-ti výherními liniemi. Výhry platí zleva doprava, zprava 
doleva a uprostřed. Symbol BOMBY se chová jako divoký symbol na všech kotoučích 
a mění náhodně některé ze sousedních symbolů. Všechny výhry mohou být násobeny 
do maxwin dané sázky. 
 
Hlavní hra 

1) Sázka od 1 do 1000. 
2) Výhry platí zleva doprava, zprava doleva a uprostřed. 
3) 3 nebo více stejných symbolů na výherní linii dávají výhru. 
4) Symbol BOMBY se chová jako divoký symbol na všech kotoučích a mění náhodně 

některé ze sousedních symbolů. 
5) Všechny výhry mohou být násobeny do max win dané sázky. 

 
Funkce tlačítek 

1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) ZPĚT – pro návrat do nabídky her 
4) HOLD1 – násobení výhry červená 
5) HOLD5 – násobení výhry černá 
6) VYPLATIT/help – pro výplatu kreditu nebo zobrazení návodu hry/nápověda 

 

Multiplay 81 
Je to 4 - kotoučová hra s 81 výherními liniemi. 
Výhry platí zleva doprava. Symbol MULTIPLAY se chová jako divoký symbol na všech 
kotoučích a nahrazuje všechny symboly na výherní linii. Každý z aktivních symbolů 
MULTIPLAY dvojnásobí výhru. Všechny výhry mohou být násobeny do maxwin dané 
sázky. 
 
Hlavní hra 

1) Sázka od 1 do 1000. 
2) Výhry platí zleva doprava. 
3) 3 nebo 4 stejné symboly na výherní linii dávají výhru. 
4) Symbol MULTIPLAY se chová jako divoký symbol a scatter a nahrazuje všechny 

symboly ve hře. 
5) Všechny výhry mohou být násobeny do maxwin dané sázky. 
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Funkce tlačítek 
1) START – pro start hry 
2) SÁZKA – pro změnu sázky 
3) ZPĚT – pro návrat do nabídky her 
4) HOLD1 – násobení výhry červená 
5) HOLD5 – násobení výhry černá 
6) VYPLATIT/help – pro výplatu kreditu nebo zobrazení návodu hry/nápověda 

 

BIG SHOW 
Je to 3-válcová hra s 5 výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. Kombinace 3 shodných 
symbolů ve 
výherní linii znamená výhru. ZVONY jsou Scatter symbol. . Pokud se objeví 3 Scatter 
symboly na 
válcích, potom obdrží hráč MYSTERY GAME s náhodnou hodnotou výhry. TANEČNICE je 
divoký 
symbol a nahrazuje všechny symboly mimo scatter symbolu. Každý aktivní divoký 
symbol 
TANEČNICE násobí 1x, 2x nebo 3x každou výhru kterou doplní. Pokud se objeví na všech 
kotoučích 3 kompletní symboly TANEČNICE, potom hráč získá 15 bonusních her zdarma. 
 

Bonusní hra FREE SPIN 
Bonusní hra FREE SPIN je spuštěna pokud se objeví na všech kotoučích 3 kompletní 
symboly 
TANEČNICE. Hráč obdrží 15 FREE SPINs. Během bonusních her jsou výherní kombinace 
platné 
jako criss-cross, tedy ve 27 výherních liniích. V průběhu bonusní hry je možné vyhrát 
dalších 15 
FREE SPINs. 
Hlavní hra 
18. 3 kotouče a 5 výherních linií 
19. sázka 1 až 1000 CZK dle nastavení serveru 
20. 3 stejné symboly jsou vyžadovány pro dosažení výhry 
21. ZVONY jsou scatter symbol 
22. 3 scatter symboly na válcích spouští MYSTERY GAME s náhodnou hodnotou výhry 
23. TANEČNICE je divoký symbol a nahrazuje všechny symboly mimo scatter symbolu 
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24. Každý aktivní divoký symbol TANEČNICE násobí 1x, 2x nebo 3x každou výhru kterou 
doplní 
25. každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
Funkce tlačítek 
15. START/AUTO – pro start hry 
16. SÁZKA – pro změnu sázky 
17. ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 
18. HOLD1 – násobení výhry červená 
19. HOLD5 – násobení výhry černá 
20. VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
 

Lil'Devil 5 
Je to 3-válcová hra s 5-ti výherními liniemi. 
Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle nastavení serveru. Všechny výherní kombinace 
jsou 
dosahovány zleva doprava, popřípadě v DIAMOND-LINE. 
DIAMOND-LINE 
Za 3 nebo více scatter symbolů BONUS kdekoliv na aktivních válcích obdrží hráč 20 FREE 
GAMES. 
V průběhu bonusní hry je možné vyhrát dalších 20 FREE GAMES. 
Bonusní hra FREE GAMES 
Bonusní hra FREE GAMES je spuštěna pokud se objeví na kotoučích 3 scatter symboly 
BONUS. 
Všechny výhry jsou v průběhu FREE GAMES násobeny multiplikátorem, který se zobrazí 
na 
čtvrtém bonusním kotouči. Multiplikátor může mít v bonusu hodnotu od 2x do 16x. V 
průběhu 
bonusní hry je možné vyhrát dalších 20 FREE GAMES. 
Hlavní hra 
26. 3 kotouče, 5 výherních linií a DIAMOND-LINE 
27. sázka 1 až 1000 CZK dle nastavení serveru 
28. výhry jsou dosahovány zleva doprava, popřípadě v DIAMOND-LINE 
29. 3 scatter symboly BONUS spouští bonusovou hru 20 FREE GAMES 
30. každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
Funkce tlačítek 
21. START/AUTO – pro start hry 
22. SÁZKA – pro změnu sázky 
23. ZPĚT – pro návrat ze hry do menu pro volbu hry 
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24. HOLD1 – násobení výhry červená 
25. HOLD5 – násobení výhry černá 
26. VYPLATIT/NÁPOVĚDA – pro vyplacení výhry / NÁPOVĚDU 
• 

Triple Wild Seven 
Je to 3 kotoučová hra s 5-ti 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. 
„Bell-mystery“ funguje jako scatter symbol. 3 „Bell-mystery“ symboly kdekoliv na 
kotoučích spouští mystery 
hru s náhodnou hodnotou výhry v rozsahu dle výherní tabulky. 
Symbol 7 je divoký symbol. Každý aktivní Symbol 7 nahradí všechny ostatní symboly na 
daném kotouči. 
Každý aktivní divoký symbol Symbol 7 násobí výhru 2x. 
Hlavní hra 
• 3 kotoučová hra s 5 ti výherními liniemi 
• Sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 
• 3 shodné symboly na výherní linii znamenají výhru 
• Symbol 7 je divoký symbol. Každý aktivní Symbol 7 nahradí všechny ostatní symboly na 
daném kotouči. 
• Každá výhra může být násobena 5x nebo do max win dané sázky 
• Každý z aktivních symbolů 7 dvojnásobí výhru 
• Výherní kombinace a výplaty jsou prováděny podle tabulky výher. 
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 
 

After Dark 
Je to 5-kotoučová hra s 5 výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 1000 CZK dle 
nastavení serveru. Shodné 
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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. 
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 
15. 5 kotoučů a 5 výherních linií 
16. sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 
17. 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii vytváří výherní kombinace 
18. všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava 
19. WILD symbol je divoký expandující symbol 
20. 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 
 

Golden Scarab 
Je to 5-kotoučová hra s až 10 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 mimo scatter symbol. GOLDEN SCARAB je scatter-divoký symbol a 
nahrazuje všechny 
symboly. 3 nebo více GOLDEN SCARAB symbolů v jakékoliv pozici spouští 10 Free Games 
s extra Scatter 
symboly, které jsou výherní v jakékoliv pozici. 
Hlavní hra 
21. 5 kotoučů a 10 výherních linií 
22. sázka 1 až 1000 dle nastavení serveru 
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23. 3 nebo více shodných symbolů na výherní linii vytváří výherní kombinace 
24. všechny výherní kombinace jsou dosahovány zleva doprava mimo scatter symbol 
25. 3 nebo více GOLDEN SCARAB symbolů spouští 10 Free Games 
26. každá výhra může být násobena 5x nebo až do max win dané sázky 
Free Games 
3 nebo více GOLDEN SCARAB symbolů spouští 10 Free Games. Před startem Free Games 
musí hráč 
vybrat Free Game Scatter Symbol, který dává extra výhry v průběhu bonusní hry. Pouze 
jeden z Free 
Games Scatter symbolů na každém kotouči můži vytvářet výherní kombinaci. V průběhu 
bonusní hry je 
možné vyhrát dalších 10 Free Games se stejným Scatter symbolem. Výherní Scatter 
symbol je v průběhu 
bonusu zobrazen na výherní tabulce. 
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 


