Bine ai venit la regulile jocului Jelly Boom!
DESCRIEREA JOCULUI
Jelly Boom este un slot video cu 4 role și 4 rânduri, 40 de linii de pariu.
Jocul are 8 simboluri obișnuite, înlocuire Wild, simbol Scatter symbol, multiplier de câștig și Fre
e Spins.
Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe li
niile de plată existente.
O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la rola din extrema stân
gă la cea din extrema dreaptă.
Cu cât se formează mai multe simboluri identice succesiv, cu atât câștigul este mai mare.
Numărul de simboluri necesare pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și l
iniile de plată sunt afișate în Tabelul de plată.
CARACTERISTICI
Extinderea și restrângerea
După ce faci clic pe butonul Rotire, simbolurile cad pe pozițiile de pe role și runda jocului începe
.
Combinația câștigătoare pornește căderi suplimentare - simbolurile câștigătoare explodează și dis
par, iar noile simboluri se încadrează în locurile libere, putând crea mai multe câștiguri.
Căderile suplimentare continuă până când nu mai există câștiguri.
La începutul unei rotiri, toate simbolurile din rotirea anterioară sunt eliminate de pe panou și cad
simboluri noi din partea de sus a ecranului.
Simboluri Wild
Simbolul Wild se prezintă ca Jeleuri alimentate.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter.
O combinație câștigătoare cu simbolul Wild se plătește ca o combinație cu cel mai ridicat nivel d
e plată posibil pe o linie de pariu, conform Tabelului de plată.
Jeleurile se transformă în simboluri Wild.
Consultați descrierea caracteristicii de transformare a Jeleurilor în simboluri Wild.
Caracteristica de transformare a Jeleurilor în simboluri Wild
Fiecare simbol Jeleu se transformă în simbol Wild la fiecare a doua cădere.
A 2-a cădere - Jeleul 1 se transformă în Wild.
A 4-a cădere - Jeleul 2 se transformă în Wild.
A 6-a cădere - Jeleul 3 se transformă în Wild.
A 8-a cădere - Jeleul 4 se transformă în Wild.
Jeleurile rămân simboluri Wild până când nu mai sunt câștiguri.
Simbol Scatter

Simbolurile Scatter nu sunt atașate de liniile de pariuri.
Aterizarea a 3 sau mai multe simboluri Scatter declanșează un joc Free Spins.
Simbolurile Scatter apar pe fiecare rolă.
3 simboluri Scatter activează 5 Free Spins.
4 simboluri Scatter activează 10 Free Spins.
5+ simboluri Scatter activează 15 Free Spins.
Free Spins
Caracteristica Free Spins se va juca până când nu mai rămân Free Spins.
Jocul Free Spins începe după ce toate câștigurile sunt plătite.
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins.
Fiecare simbol Jeleu are un multiplier asociat. Valoarea multiplier începe de la 1X.
Valoarea actuală a multiplier se aplică la orice câștig la care contribuie simbolul Jeleu.
La începutul Free Spins, unul dintre cele 4 simboluri cu nivel ridicat de plată dintre Jeleuri este s
electat aleatoriu și își mărește multiplier cu numărul de simboluri Scatter care au activat o Free S
pins.
În timpul jocului Free Spins, fiecare simbol Scatters a mărit multiplier de câștig pentru un Jeleu c
u unu.
După apariția unui Jeleu, simbolul mănâncă un simbol Scatter, iar valoarea multiplier asociat cre
ște cu 1.
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 LINIEI DE PLATĂ

• Calculează numărul de simboluri identice formate în ordine pe linia de plată de la rola din extre
ma stângă la cea din dreapta.
• Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afișate în Tabelul de plată.
• Câștigul liniei de plată este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul și cu multiplicatorul de câștig
.
• Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.
RANDAMENTUL PENTRU JUCĂTOR
Randamentul teoretic general pentru jucător este de $[RTP_VALUE]%.
RANDOMIZAREA
Rolele sunt rotite cu șansă egală pentru fiecare poziție de oprire de un generator de numere aleato
riu. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului din 07.07.2020.

