Bine ai venit la Midnight Show reguli!
DESCRIEREA JOCULUI
Midnight Show este un slot cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe. Jocul a
re 8 simboluri obișnuite, 2 tipuri de simboluri Wild, simboluri Scatter și Bonus, joc Free Spins, j
oc Bonus și evenimente Aleatorii. Obiectivul este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze
o combinație câștigătoare pe liniile de plată existente. O combinație câștigătoare de simboluri ide
ntice este formată în ordine din extrema stângă spre dreapta și din extrema dreaptă spre stânga. C
u cât sunt aliniate mai multe simboluri identice, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de simb
oluri necesar pentru crearea unei combinații câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de plată
sunt afișate în Tabelul de plată.
CARACTERISTICILE JOCULUI
Simboluri Bonus
Simbolurile Bonus apar numai pe rolele 1, 3 și 5.
Aterizarea a 3 simboluri Bonus declanșează un joc Bonus.
Simboluri Scatter
Simbolurile Scatter apar numai pe rolele 1, 3 și 5.
Aterizarea a 3 simboluri Scatter declanșează un joc Free Spins.
Simboluri Wild
Simbolul Wild se prezintă sub forma personajelor Artistul și Frumusețea.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Bonus.
Simbolurile Wild apar pe role în timpul evenimentului aleatoriu și se prezintă pe rolele 1 și 5 în ti
mpul Free Spins.
Evenimente aleatorii
Evenimentele aleatorii pot fi activate după fiecare rotire pierdută.
Evenimentele aleatorii pot fi activate numai în timpul jocului principal.
Hocus Pocus
Există trei tipuri de eveniment Hocus Pocus în joc.
Tipul: 1
Cortina cade peste rolele 1 și 2 și le acoperă.
Când această caracteristică este declanșată, cortina înlocuiește toate simbolurile care au fost acop
erite cu un simbol de tip obișnuit.
Când cortina cade și descoperă simbolurile, toate simbolurile care se potrivesc de la stânga la dre
apta și de la dreapta la stânga pe o linie de plată sunt plătite.
Tipul: 2
Cortina cade le rolele 2, 3 și 4 și le acoperă.
Când această caracteristică este declanșată, cortina înlocuiește toate simbolurile cu un tip de simb

ol obișnuit.
Când cortina cade și descoperă simbolurile, toate simbolurile care se potrivesc de la stânga la dre
apta și de la dreapta la stânga pe o linie de plată sunt plătite.
Tipul: 3
Cortina cade pe rolele 4 și 5 și le acoperă.
Când această caracteristică este declanșată, cortina înlocuiește toate simbolurile cu un tip de simb
ol obișnuit.
Când cortina cade și descoperă simbolurile, toate simbolurile care se potrivesc de la stânga la dre
apta și de la dreapta la stânga pe o linie de plată sunt plătite.
Wilds Mergători
După ce un simbol Wild apare pe role și toate câștigurile pariurilor sunt acordate pentru acea roti
re, Wild se deplasează un loc pe orizontală pe role și se acordă o Respin.
Wilds care se deplasează orizontal în timpul Respins se numesc Wilds Mergători.
Există 2 tipuri diferite de simboluri Wild Mergător: Artistul Wild și Frumusețea Wild.
Frumusețea Wild apare pe prima rolă și se deplasează orizontal pe rolă la dreapta la începutul fie
cărei Respin până când ajunge pe rola a 5-a, în timp ce Artistul Wild apare pe rola a 5-a și se dep
lasează cu un loc la stânga la începutul fiecărei Respin până când ajunge pe prima rolă.
Simbolul Wild rămâne pe role și continuă să activeze Respins până când dispare de pe role.
Numărul maxim de Respins este 4.
Free Spins
Frumusețea Wild și Artistul Wild se prezintă în jocul Free Spins.
Frumusețea Wild poate apărea pe prima rolă, iar Artistul Wild poate apărea pe a 5-a rolă.
Frumusețea Wild și Artistul Wild se pot contopi pe role în jocul Free Spins.
Când unul dintre simbolurile Wild apare pe prima sau a 5-a rolă la dimensiune maximă și un alt s
imbol Wild apare pe role din poziție opusă, se declanșează Free Respins.
În timpul Free Respins: Frumusețea Wild se deplasează orizontal pe o rolă la dreapta la începutul
fiecărei Respin, în timp ce Artistul Wild se deplasează un loc la stânga la începutul fiecărei Respi
n.
Wilds se contopesc la a doua Free Respin.
După ce se contopesc, Free Respins se încheie și Free Spins continuă.
Simbolul Merget Wild rămâne pe rolă până la sfârșitul Free Spins.
Dacă Merget Wild apare pe role, nu mai apar alte simboluri Wilds pe rolele 1 și 5.
Jocul Bonus
Un joc Bonus se joacă în felul următor.
La începutul jocului Bonus, trebuie să alege o culoare roșie sau albastră care apare pe roată.
După aceea, roata începe să se învârtească și se oprește într-o poziție aleatorie.
Dacă roata se oprește la culoarea aleasă de tine, multiplicatorul indicat în sector se adaugă la mul
tiplicatorul total și poți învârti roata din nou.
Numărul maxim de rotiri este 5.
La sfârșitul jocului Bonus, toate câștigurile sunt înmulțite cu multiplicatorul acumulat.
Sectoarele roții de Bonus

Sunt 4 sectoare albastre și 4 sectoare roșii pe roată.
În prima rundă, fiecare sector afișează un coeficient, de la x2 la x5.
Multiplicatorul minim și maxim sunt x2 și respectiv x80.
La sfârșitul jocului Bonus. câștigul total din jocul Bonus este adăugat la orice câștiguri din rotire
care au activat jocul Bonus.
Multiplicatorul câștigului
Acordă un multiplicator de miză pentru valoarea afișată.
Toate multiplicatoarele câștigate într-o singură rundă se adaugă la multiplicatorul total.
+X: adaugă x la valoarea tuturor multiplicatoarelor de câștig.
Multiplicatorul de pe sectoare este dublat după fiecare rotire.
Sectoarele x2, x3, x4, x5 acordă câștiguri care sunt de 2, 3, 4 sau 5 ori câștigul total.
Premiile potențiale pentru prima rotire: x2, x3, x4, x5
Premiile potențiale pentru a doua rotire: x4, x6, x8, x10
Premiile potențiale pentru a treia rotire: x8, x12, x16, x20
Premiile potențiale pentru a patra rotire: x16, x24, x32, x40
Premiile potențiale pentru a cincea rotire: x32, x48, x64, x80
Jocul Bonus se joacă cu pariul care a activat jocul Bonus.
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 care modul rotiri auto
mate este activat. Poți da clic pe butonul Rotire din nou în orice moment pentru a opri rotirile aut
omate. 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 aliniate în ordine pe linia de plată de la rola din extre
ma stângă la cea din dreapta și de la cea din extrema dreaptă la cea din stânga.
• Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afișat în Tabelul de plată.
• Câștigul liniei de plată este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul.
• Se plătește doar cel mai mare câștig din linia de plată.
RANDAMENTUL PENTRU JUCĂTOR
Randamentul teoretic general pentru jucător este de $[RTP_VALUE]%.
RANDOMIZAREA
Rolele sunt rotite cu o șansă egală de oprire în fiecare poziție prin intermediul unui generator de
numere aleatoriu autorizat. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului au fost actualizate ultima dată pe 28.05.2020.

