Bine ai venit la regulile jocului Surf Zone!
DESCRIEREA JOCULUI
Surf Zone este un slot video cu 5 role și 4 rânduri. Jocul se joacă cu 25 de linii de plată fixe.
Jocul are 9 simboluri obișnuite, simbol Wild, simbol Wild dublu, multipliers, Free Spins și Parier
e.
Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe li
niile de plată existente.
Cu cât sunt mai scumpe simbolurile din combinația câștigătoare, cu atât câștigul este mai mare.
Numărul de simboluri necesare pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și l
iniile de plată sunt afișate în Tabelul de plată.
CARACTERISTICI
Simbol Wild
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare.
3 și mai multe simboluri Wild pe o linie de plată se plătesc la fel ca o combinație similară constâ
nd din cele mai scumpe simboluri conform Tabelului de plată.
Multipliers pentru Surferi
Un multiplier aleatoriu de la x2 la x5 este generat la începutul fiecărei runde în jocul principal.
Câștigul pentru toate combinațiile constând din simboluri Surferi va fi mărit cu acel multiplier.
Multiplier nu se aplică la combinațiile câștigătoare care constau din simbolurile de bază: 10, J, Q,
K, A.
Multiplier este afișat pe ecran sau ecrane în funcție de versiunea jocului.
Free Spins
Free Spins sunt activate de o combinație specială constând din 5 simboluri diferite:
Simbolul Wild trebuie să apară pe a 3a rolă, iar simbolurile Surferi unice trebuie să apară pe rolele 1, 2, 4 și 5, ocupând două poziții pe
ele. Simbolurile Surferi nu sunt atribuite unor role specifice, pot apărea pe ele în orice ordine.
Înainte de a începe Free Spins, toate cele 5 simboluri se vor alinia, iar Wild se va transforma în si
mbol Wild dublu.
Există 10 Free Spins.
Free Spins se joacă cu același pariu ca rotirea care activează Free Spins.
Simbol Wild dublu
Fiecare simbol Wild dublu Free Spin apare pe a 3a rolă. Poate ocupa una sau două poziții pe rolă.
Simbolul Wild dublu înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare.
Dacă simbolul Wild dublu face parte dintro combinație câștigătoare constând din simboluri Surferi, Multiplier personal al acelor simboluri
crește cu x1.
Simbolul Wild dublu apare numai în timpul Free Spins.
Multipliers personali

În Free Spins, fiecare simbol Surfer are propriul Multiplier personal.
Fiecare combinație câștigătoare constând din simboluri Surferi este mărită de Multiplier personal
.
La începutul Free Spins, toți Multipliers personali sunt egali cu x1. Dar multipliers pot crește pân
ă la de x11 în timpul Free Spins.
Multiplier personal crește de x1 de fiecare dată când simbolul Wild dublu participă la combinația
câștigătoare constând din simboluri Surfer.
Într-o rundă, fiecare Multiplier personal poate crește numai cu x1.
Multiplier personal nu crește dacă simbolul Wild dublu nu face parte din combinația câștigătoare
care constă din simboluri Surferi.
Toți Multipliers personali sunt afișați pe ecrane între rundele din Free Spins.
Multipliers personali nu se aplică la combinațiile câștigătoare constând din simbolurile de bază:
10, J, Q, K, A.
Parierea
În Free Spins, poți, de asemenea, să participi la jocul suplimentar.
În timpul Free Spins, simbolurile Surferi concurează, mărindu-și Multipliers personali
Înainte de începerea Free Spins, poți paria pe rezultatul acestei competiții.
Poți plasa un pariu pe unul dintre cele 5 rezultate:
• Victoria Pinguinului
• Victoria Papagalului
• Victoria Pescărușului
• Victoria Pelicanului
• Egalitate
Victoria înseamnă că, în conformitate cu rezultatele celor 10 Free Spins, Multiplier personal al u
nul simbol Surfer a crescut mai mult decât Multipliers personali ai altor simboluri Surferi.
Egalitate înseamnă că câștigătorul nu poate fi identificat, deoarece două sau mai multe simboluri
Surferi au același Multiplier personal maxim.
Alege pictograma pentru a vedea informațiile despre Multiplier, Cote, Miză și Premiu.
Parierea nu este necesară. Poți refuza să participi făcând clic pe butonul „Ignorare”.
Pentru a plasa pariul, alege pictograma corespunzătoare și fă clic pe butonul „Plasare pariu”.
Suma pariului este fixă; este egală cu pariul total în runda de activare a Free Spins.
Atenție: pariul plasat nu poate fi anulat sau modificat în timpul Free Spins.
Dacă câștigi, premiul va fi adăugat la câștigul total primit în Free Spins.
MODUL DE JOC
Sold - Afișează soldul contului tău. Fă clic pe Sold pentru a face o depunere.
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Fă clic pe butoanele plus și minus sau pe valoar
ea pariului pentru a seta pariul.
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, fă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului este
dedusă din soldul tău și runda jocului începe. Joc automat - Menține apăsat butonul Rotire pentr
u a alege numărul de rotiri automate. Numărul selectat de rotiri începe automat cu aceeași valoar
e a pariului ca rotirea în timpul căreia este activat modul rotiri automate. Poți face clic pe butonul
Rotire din nou în orice moment pentru a opri rotirile 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. Fă clic pe butonul Info pentru a des
chide tabelul de plată. Făcând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfața de setări a
jocului și schimba setările 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 CÂȘTIGUL LINIEI DE PLATĂ
• Calculează numărul de simboluri identice formate în ordine de la rola din extrema 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 06.05.2020.

