Bine ați venit la regulile jocului Animal Quest!
DESCRIEREA JOCULUI
Animal Quest este un slot video cu 5 tole și 4 rânduri. Jocul se joacă cu 40 de linii de plată fixe.
Jocul are 9 simboluri obișnuite, simbol Wild, simbol Scatter, simboluri Mare, simbol Aur cu mul
tiplicatori, Respin și Free Spins.
Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe li
niile de plată existente.
Cu cât sunt mai costisitoare simbolurile din combinația câștigătoare, cu atât mai mare este câștig
ul. Numărul necesar de simboluri pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig ș
i liniile de plată sunt afișate în Tabelul de plată.
CARACTERISTICI
Simbolul Wild
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția Scatter.
Simbolul Scatter
Apariția a cel puțin două simboluri Scatter și un simbol Wild pe role activează 10 Free Spins.
Simbolurile Scatter apar numai în jocul principal.
Simbolurile Mare și Respin
Există 4 tipuri de simboluri Mare în jocul principal: Țestoasă, Rinocer, Oposum și Panda Roșu.
Fiecare simbol Mare ocupă 6 poziții pe role.
Nu poate apărea mai mult de un simbol Mare într-o rundă.
În combinațiile câștigătoare, simbolurile Mare sunt numărate ca simboluri obișnuite cu imaginea
acelorași aventurieri.
Participarea simbolului Mare în combinația câștigătoare declanșează Respin.
Înainte de pornirea Respin, simbolul Mare și toate simbolurile cu același aventurier devin lipicio
ase.
Simbolurile noi cu imaginea aceluiași aventurier, care apar în timpul Respins, devin, de asemene
a, lipicioase. Simbolurile noi pot fi combinate cu alte simboluri de aventurieri de pe aceeași rolă î
ntr-un singur simbol care ocupă 4 poziții pe rolă.
Respin continuă până când noile combinații câștigătoare se formează sau nu mai rămân locuri lib
ere pe role.
Plata pentru combinațiile câștigătoare cu simboluri lipicioase se calculează după ce se încheie Re
spin.
Simbolurile Mare, simbolurile aventurieri cu imagini străine, simbolurile Wild și Scatter nu apar
în timpul Respin.
Free Spins
Sunt 10 runde în Free Spins.
Free Spins se joacă cu același pariul ca și rotirea care activează Free Spins.
Simboluri Aur

Simbolurile Aur pot apărea pe role în timpul Free Spins.
Simbolurile Aur ocupă 6 poziții pe role.
Nu poate apărea mai mult de un simbol Aur într-o rundă.
Simbolurile Aur înlocuiesc toate simbolurile.
Combinațiile câștigătoare cu simboluri Aur cresc multiplicatorul.
Fiecare simbol Aur are propriul său multiplicator:
• Țestoasă: x2
• Rinocer: x3
• Oposum: x4
• Panda Roșu: x5
MODUL DE JOC
Sold - Afișează soldul contului tău. Dă clic pe Sold pentru a face o depunere.
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Dă clic pe butoanele plus și minus sau pe valoa
rea pariului pentru a seta pariul.
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, dă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului est
e 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 da clic pe butonul Rotire din nou în orice moment pentru a opri rot
irile 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. Dă clic pe butonul Info pentru a des
chide Tabelul de plată.
Dând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfața de setări a jocului și schimba setări
le 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.
• 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 dată de un generator de numere a
leatoriu. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului din 01.02.2020.

