Magic Hunter™
Magic Hunter™ este un joc cu 5 tamburi, 3 rânduri și 20 de linii câștigătoare. Liniile
câștigătoare sunt distribuite din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Jocul
plătește numai suma câștigată la cea mai mare linie câștigătoare. Plățile sunt efectuate
în conformitate cu TABELUL DE CÂȘTIGURI. Pentru a obține informații suplimentare
vezi TABELUL DE CÂȘTIGURI.

Free Spins
Obţinerea simbolului SIMBOL ALB pe al 2. tambur, SIMBOL ÎNCHIS pe al 4. tambur, și
WILD pe al 3. tambur duce la activarea a 7 Rotații Gratuite. În timpul jocului cu Rotații
Gratuite nu este posibilă obţinerea combinației care să activeze următorul ciclu de 7
Rotații Gratuite. Rotațiile Gratuite sunt decontate la fel ca și pariurile și liniile câștigătoare,
care sunt setate în timpul modului normal de joc în care sunt pornite rotațiile Gratuite. În
timpul efectuării Rotațiilor Gratuite, este utilizat un sistem alternativ de tamburi. Dacă
Rotațiile Gratuite vor fi activate în timpul unui joc suplimentar, câștigul total din Rotațiile
Gratuite va fi înmulţit cu ultimul multiplicator al jocului suplimentar. Dacă în timpul unei
rotații vor fi câștigate Rotații Gratuite și 1 joc suplimentar, în primul rând vor fi activate
Rotațiile Suplimentare, iar apoi jocul suplimentar - Câștigul din Rotațiile Suplimentare, cât
și din jocul suplimentar va fi înmulţit cu x2.

Scatter
Obținerea a două sau mai multe simboluri SCATTER va duce la activarea 1 joc
suplimentar (de bonus), în care multiplicatorul activ va fi egal cu numărul tuturor
simbolurilor SCATTER afişate pe ecran. Înainte de a începe jocul obținut ca bonus,
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jucătorul nu poate modifica numărul de linii câștigătoare sau valoarea pariului. Doar
simbolurile câștigătoare SCATTER sunt înmulţite cu pariul total al jocului.

Wild
Simbolul WILD poate apărea doar pe al 3. tambur și înlocuiește toate simbolurile, cu
excepția simbolurilor SIMBOLUL ALB WILD, SIMBOLUL ÎNCHIS WILD și SCATTER.
Simbolul WILD înlocuieşte toate simbolurile rele de pe ecran cu simboluri bune, iar toate
simbolurile bune cu cele rele, inclusiv SIMBOLUL ALB WILD și SIMBOLUL ÎNCHIS
WILD.

Wild Bad
SIMBOL ÎNCHIS WILD poate apărea doar pe al 4. tambur și acesta înlocuieşte toate
simbolurile rele. SIMBOLUL ÎNCHIS WILD permite câștigul doar atunci când va apărea
în combinaţie cu alte simboluri rele care permit formarea unei linii câștigătoare.

Wild Good
SIMBOLUL ALB WILD poate apărea doar pe al 2. tambur și acesta înlocuieşte toate
simbolurile bune. SIMBOLUL ALB WILD permite câștigul doar atunci când va apărea în
combinaţie cu alte simboluri bune care permit formarea unei linii câștigătoare.
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