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Ocean Reef™ 

Ocean Reef™ este un joc cu 5-tamburi 3-linii de joc, in care sunt posibile pana la 20 linii 

de castig. Scopul jocului Ocean Reef este de a nimeri cat mai multe simboluri de acelasi 

fel aflate unu langa altul pe o linie. Castigurile sunt socotite din stanga la dreapta de la 

primul tambur, cu exceptia simbolului SCATTER. Castigul include cel mai mare castig de 

pe liniile posibile. 

 

Free Spins 

3 simboluri SCATTER pornesc 15 Jocuri Gratis, caror castig este inmultit x3. Daca 

Jucatorul castiga din nou un Joc Gratis primeste in plus 15 Jocuri Gratis care sunt 

adaugate la contul actual. Jocurile Gratis sunt jucate cu miza stabilita anterior si pe liniile 

stabilite anterior. In timpul Jocurilor Gratis este folosit distributia alternativa de simboluri 

pe tamburi. 

 

Scatter 

Simbolul SCATTER in jocul Ocean Reef este simbolul CUFARUL CU COMORI. 3 

simboluri SCATTER pornesc 15 Jocuri Gratis, din care castigul este inmulţit x3. 

Castigurile din singurul simbol SCATTER ofera un castig. Simbolurile SCATTER apar pe 

toate tamburile, dar pe fiecare tambur oprit apare numai un SCATTER. Castigurile din 

simbolul SCATTER sunt adunate la castigurile de pe linii. Pe fiecare tambur poate fi vizibil 

numai un simbol WILD sau SCATTER – aceste simboluri niciodata nu apar in acelasi 

timp. 
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Wild 

Simbolul WILD in jocul Ocean Reef este simbolul RECHIN. Castigurile din singurul simbol 

WILD ofera un castig iar linia compusa din 5 simboluri WILD este un castig cel mai mare 

din jocul Ocean Reef. Simbolul WILD apare pe toate tamburile si inlocuieste orice alt 

simbol castigator cu exceptia simbolului SCATTER. Castigurile din simbolul WILD care 

inlocuiesc alt simbol sunt inmultite x2. Castigurile din singurul simbol WILD nu sunt 

inmultite. Liniile compuse din mai multe decat un simbol WILD nu sunt inmultite cu indiciul 

mai mare. Pe fiecare tambur este vizibil doar un simbol WILD sau SCATTER – aceste 

simboluri niciodata nu apar in acelasi timp. 


