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Continent Africa™ 

Continent Africa™ este un slot video cu 5 tamburi, 3 rânduri cu 20 de linii câștigătoare. 

Scopul jucătorului este să nimerească un număr cât mai mare de simboluri identice de-a 

lungul linilor plătite. 

Combinațiile câștigătoare încep de la primul tambur din partea stângă (cu excepția 

simbolului SCATTER) și urmează de-a lungul liniei plătite până la ultimul tambur de pe 

partea dreaptă. Va fi plătit numai cel mai mare câștig de pe linie. 

 

Free Spins 

Nimerirea a 2 sau mai multe simboluri SCATTER furnizează 15 Spinuri Gratuite cu valori 

duble. Jocurile Gratuite Suplimentare nu apar în jocul Spinurilor Gratuite. Jocul Spinurilor 

Gratuite se poate repeta. În cazul în care jocul Spinurilor Gratuite se repetă, atunci 

jucătorul activează alte 15 Spinuri Gratuite cu valori duble, care sunt adăugate la 

cantitatea curentă ale Spinurilor Gratuite. Spinurile Gratuite sunt jucate pe aceeași miză 

și linie de plată, care erau active în timpul jocului normal, în care au fost nimerite Spinurile 

Gratuite. În timpul Spinurilor Gratuite este folosit un set separat de t 

amburi. 

 

Scatter 

Simbolul SCATTER poată să apară numai pe 3 tamburi din mijloc. Nimerind 2 sau 3 

simboluri SCATTER, câștigul este înmulțit de la 2 sau 20 de ori cu miza totală a jocului. 

Prin nimerirea a 2 sau mai multe simboluri SCATTER acest lucru dă 15 Spinuri Gratuite 

cu valori duble. Numai un singur simbol SCATTER poate să apară pe fiecare tambur. 

WILD și SCATTER nu pot apărea în același timp pe același tambur. 



BFGAMES.COM 

 

 

 

Sticker Wild 

Prin nimerirea a 1 sau mai multe simboluri WILD pe tamburi în decursul unui joc normal 

(de ex.: nu în jocurile cu Spinuri Gratuite) acest lucru furnizează 1 Joc Gratuit 

Suplimentar. Toate simbolurile WILD de la precedentul joc normal vor rămâne pe aceleași 

poziții pe tamburi. După încheierea Jocului Gratuit Suplimentar, revine jocul normal pe 

miză sau jocul Spinurilor Gratuite. Numai în Jocul Gratuit Suplimentar, simbolurile WILD 

și SCATTER pot apărea în același timp pe același tambur. Numai în Jocul Gratuit 

Suplimentar, 2 simboluri WILD pot apărea în același timp pe același tambur. 

 

Wild 

Simbolul WILD poate apărea numai pe 3 tamburi din mijloc. Simbolul WILD schimbă toate 

celălalte simboluri de pe tamburi, cu excepția simbolului SCATTER. Numai un singur 

simbol WILD sau SCATTER poată să apară pe fiecare din cei trei tamburi mijlocii. WILD 

sau SCATTER nu pot apărea în același timp pe același tambur. 


