Bine ai venit la regulile jocului Exploding Fruits!
DESCRIEREA JOCULUI
Exploding Fruits este un slot video cu 3 role și 3 rânduri. În jocul principal, se joacă cu 27 Ways
to Win.
În Free Spins, jocul devine un slot video cu 5 role și 4 rânduri, cu 64 Ways to Win.
Jocul are 8 simboluri obișnuite, simbol Joker, contoare de energie, Free Spins și Ultra Jockers.
Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare în sis
temul Modalități de câștig.
Cu cât sunt mai scumpe simbolurile din combinația câștigătoare, cu atât câștigul este mai mare.
Numărul de simboluri necesar pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și li
niile de plată sunt afișate în Tabelul de plată.
CARACTERISTICI
Simbol Joker
Simbolul Joker înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare.
Simbolul Joker apare numai pe rola centrală.
Bare de energie
Două bare sunt plasate de-a lungul marginilor rolelor.
Când simbolurile câștigătoare explodează, barele se umplu cu energia lor.
După explozia simbolurilor, se umple același număr de celule pe fiecare bară. Acel număr este e
gal cu numărul de simboluri câștigătoare explodate.
Pentru umplerea completă a barelor, este necesară o serie completă de 35 de simboluri câștigătoa
re.
Progresul acumulat nu se resetează la căderi fără combinații câștigătoare. Umplerea barelor va co
ntinua în rundele următoare, dacă acestea se dovedesc câștigătoare.
Progresul acumulat se resetează în rundele fără combinații câștigătoare.
Umplerea completă a barelor activează Free Spins.
După Free Spins, barele se golesc.
Atenție: modificarea pariului resetează progresul din bare. Pentru a recupera progresul, revino la
valoarea originală a pariului. Progresul va fi anulat dacă faci o rotire cu noul pariu.
Galaxia Free Spins
Există 3 runde în Free Spins.
În Free Spins, structura rolelor trece printrun upgrade: rând suplimentar pentru simboluri și doi Ultra Jockeri, care se comportă ca rolele 1 ș
i 5, apar în același câmp de joc.
Prin urmare, numărul de Ways to Win crește de la 27 la 64, iar numărul maxim de simboluri câșt
igătoare dintr-o combinație crește până la 5.
Ultra Jokers
Ultra Jokers înlocuiesc toate simbolurile din combinațiile câștigătoare și se comportă ca rolele 1
și 5.

Ultra Jokers nu explodează în timpul câștigurilor.
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins.
MODUL DE JOC
Sold - Afișează soldul contului tău. Fă clic pe Sold pentru a face o depunere.
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Fă clic pe butoanele plus și minus sau pe valoar
ea pariului pentru a seta pariul.
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, fă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului este
dedusă din soldul tău și runda jocului începe.
Joc automat - Menține apăsat butonul Rotire pentru a alege numărul de rotiri automate. Numărul
selectat de rotiri începe automat cu aceeași valoare a pariului ca rotirea în timpul căreia este activ
at modul rotiri automate. Poți face clic pe butonul Rotire din nou în orice moment pentru a opri r
otirile automate. Poți alege condiții suplimentare pentru a opri jocul automat din Setări joc.
Câștig - Afișează câștigul pentru rotirea curentă sau ultimul pas de plată a câștigului.
Tabel de plată - Afișează toți coeficienții pentru fiecare combinație de simboluri, descrierea carac
teristicilor jocului și toate informațiile despre liniile de plată. Fă clic pe butonul Info pentru a des
chide Tabelul de plată.
Făcând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfața de setări a jocului și schimba set
ările de sunet, introducere, vizuale și rotire automată.
Modul glisare - Glisează în jos pentru a roti rolele. Apasă lung oriunde pe role pentru a deschide
panoul de rotire automată. Poți porni/opri oricând sunetul, porni/opri modul turbo și intra/ieși din
ecranul complet din colțul din dreapta jos.
CUM SE CALCULEAZĂ CÂȘTIGURILE PE BAZA MODALITĂȚILOR DE CÂȘTIG
• Combinațiile câștigătoare se formează conform celor 27 Ways to Win din jocul principal și celo
r 64 Ways to Win din Free Spins.
• Simbolurile identice din orice poziții de pe trei role învecinate, începând de la rola din extrema
stânga la rola din extrema dreaptă, reprezintă o combinație câștigătoare.
• Câștigul pentru o combinație este egal cu coeficientul pentru numărul corespunzător de simbolu
ri înmulțit cu pariul.
• Pentru a obține numărul exact de combinații câștigătoare, trebuie să înmulțești numărul de simb
oluri identice de pe rolele învecinate. De exemplu: dacă prima rolă conține 2 simboluri, a doua ro
lă conține 1 simbol și a treia rolă are 2 simboluri, în acest caz, numărul total de combinații câștig
ătoare este 2x1x2 = 4.
• Câștigurile cu toate modalitățile sunt însumate după rotire sau cădere.
• Simbolurile câștigătoare explodează și dispar, iar simbolurile noi cad în locurile goale, cu posib
ilitatea de a crea mai multe câștiguri.
• Căderile suplimentare continuă până când nu mai sunt câștiguri pe role.
• Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.
• Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.
RANDAMENTUL PENTRU JUCĂTOR
Randamentul teoretic general pentru jucător este de $[RTP_VALUE]%.
RANDOMIZAREA

Rolele sunt rotite cu șansă egală pentru fiecare poziție de oprire dată de un generator de numere a
leatoriu. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului din 05.04.2020.

