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WILD

Simbolurile

și

înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția

.

Orice simbol

care apare într-o combinație câștigătoare se extinde în simbolul

ca să

acopere toate pozițiile de pe rolă, înainte ca plățile să fie acordate.

apar numai pe tamburi 1 și 5.

Orice

extins se poate transforma la întâmplare în

și poate înmulți toate

câștigurile cu X2 pentru orice combinație câștigătoare în care apare.

multiplicatorii multipli pentru fiecare combinație câștigătoare

SCATTER
https://help-test.insvr.com/game?brandGameId=ca1a2a77-e529-4433-aa7d-01dffcd350aa&locale=ro-RO
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5 20
4 5
3 1

Câștigurile din

sunt multiplicate cu pariul total.

Câștigurile

sunt adăugate la câștigurile pe variantă.

plătește oriunde.

SIMBOLURI CU CÂȘTIGURI MARI
5 250

5 250

5 120

4 120

4 75

3 10

3 7

5 80

5 40

4 50

4 20

3 5

3 5

SIMBOLURI CU CÂȘTIGURI MICI
5 25

5 20

5 15

4 15

4 10

4 7

3 4

3 4

3 3

5 10
4 5
3 3

EXPLODING CRACKERS
Până la 4

și

pot exploda pentru a dezvălui

simboluri pentru orice rotire.

SIMBOLURI COLOSALE
Simbolurile

și

pot ateriza ca simboluri 2X2 sau 3X3 pentru

orice rotire aleatorie.
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MULTIPLICATOR
Toate câștigurile sunt înmulțite aleatoriu cu X1 X2 X4 X6 X8 sau X10 pentru fiecare rotire.

JOCURI GRATUITE
8 (de) jocuri gratuite se acordă când 3

simboluri apar oriunde.

12 (de) jocuri gratuite se acordă când 4

simboluri apar oriunde.

25 (de) jocuri gratuite se acordă când 5

simboluri apar oriunde.

nu apar în timpul JOCURILOR GRATUITE .

Secvența nu poate fi redeclanșată.
Jocurile gratuite se joacă cu pariul din jocul care le-a declanșat

ALTE REGULI
Joacă 432 moduri fixe cu un cost de 30 (de) fise.
Modalitățile plătesc dacă sunt succesive din coloana din stânga spre dreapta.
Doar cea mai lungă combinație câștigă pe fiecare variantă.
Câștigurile din moduri diferite se însumează.
Câștigurile se înmulțesc cu nivelul pariului.

Aceste reguli sunt considerate a fi o reprezentare corectă a jocului. Este posibil să conțină sau nu erori și/sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a corecta și/sau modifica aceste reguli
în orice moment cu sau fără notificarea jucătorului. Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.
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