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SIMBOLURI CU CÂȘTIGURI MARI
5 250

5 250

5 80

5 40

4 150

4 50

4 30

3 15

3 10

3 8

5 30
4 20
3 7

Simbolul

înlocuiește toate celelalte simboluri.

SIMBOLURI CU CÂȘTIGURI MICI
5 25

5 20

5 15

5 10

4 8

4 6

4 4

4 3

3 5

3 4

3 3

3 2

Simbolul

înlocuiește toate celelalte simboluri.

SIMBOLURI DE CARACTER
5 10

5 10

5 10

4 3

4 3

4 3

3 2

3 2

3 2

Simbolul

înlocuiește toate celelalte simboluri.

CARACTERISTICĂ PERSONAJ
În timpul JOCULUI DE BAZĂ ,

sau

vor apărea pe ecran până la 250 rotiri, după care

personajul va fi înlocuit cu un alt personaj aleatoriu.
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Dacă

este vizibil: Orice

care apare într-o combinație câștigătoare se extinde pentru a acoperi toate

pozițiile de pe tambur înainte de acordarea plăților.

Dacă

este vizibil: Câștigurile plătesc ambele moduri.

Dacă

este vizibil: Orice tamburi 2 - 5 se vor bloca pentru orice rotire aleatorie și vor ateriza cu simboluri identice.

FUNCȚIA HARTĂ
FUNCȚIA HARTĂ este declanșat dacă apare

sau

într-o combinație câștigătoare în JOCUL DE

BAZĂ .

vor muta 1 punct pentru fiecare simbol care declanșează, respectiv

.

nu este utilizat în combinația de declanșare.

Dacă sunt disponibile mai multe indicații de orientare, o singură direcție va fi aleasă la întâmplare.

SECVENȚA JOCURI GRATUITE
12 JOCURI GRATUITE sunt acordate dacă

Orice declanșare

sau

activează

apar pe un punct

.

, respectiv, pe durata

JOCURILOR GRATUITE .
Mai multe personaje pot fi combinate în timpul JOCURILOR GRATUITE .
Jocurile gratuite se joacă cu pariul din jocul care le-a declanșat
Secvența nu poate fi redeclanșată.

ALTE REGULI
Joacă 243 moduri fixe cu un cost de 25 (de) fise.
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Modalitățile plătesc de la stânga la dreapta, cu excepția cazului în care caracterul

este vizibil.

Câștigurile din moduri diferite se însumează.
Câștigurile se înmulțesc cu nivelul pariului.
Doar cea mai lungă combinație câștigă pe fiecare variantă.
O configurație a pariului reprezintă selecția combinată a monedei și nivelul pariului.

ALTE REGULI
FUNCȚIA HARTĂ
nu pot călători înapoi la punctul imediat ocupat anterior.

vor începe pe punctele

pentru orice

configurație a pariului și pot călători în orice direcție aleatorie.

Poziția

este salvată pentru fiecare configurație a pariului.

SECVENȚA JOCURI GRATUITE
La sfârșitul funcției, toate caracterele sunt mutate din

puncte.

FUNCȚIA HARTĂ
Apăsați / Faceți clic aici pentru a vedea harta completă în scop de referință
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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