FLUFFY RANGERS
Bine ai venit la regulile jocului Fluffy Rangers!
Fluffy Rangers este un slot cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe. Jocul are 9
simboluri obișnuite, Free Spins și caracteristică Wild Înlocuire.
Zona de colectare a punctelor Ranger
Zona de colectare arată ca un portal și este situată pe rolă.
Aceasta este o zonă dinamică pe rolă și, atunci când un simbol cu nivel ridicat concret cade pe aceasta,
simbolul respectiv umple indicatorul Rangerului său.
Zona de colectare are propriul său loc fix pe fiecare rolă.
Când indicatorul Ranger este plin cu numărul concret de simboluri, apare o anumită literă și zona de
colectare se mută la rola următoare.
Indincatori Free Spins Ranger
Indicatorii sunt prezentați ca o pictogramă personaj de simboluri cu nivel de plată ridicat, cu un contor
numeric sub aceasta.
Colectează numărul necesar de simboluri cu nivel de plată ridicat pentru fiecare Personaj pentru a
deschide litera.
Continuă să urmărești progresul pe indicatorii Ranger:
2 simboluri Oaie pe prima rolă – S
2 simboluri Raton pe a doua rolă – P
4 simboluri Maimuță pe a treia rolă – I
5 simboluri Coiot pe a patra rolă – N
6 simboluri Linx pe a cincea rolă – S
După ce obții cuvântul SPINS, va începe jocul turneu Free Spins.
Turneu Free Spins
Jocul Free Spins începe după ce toate câștigurile sunt plătite.
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins.
Progresul jocului tău este salvat separat pentru fiecare pariu pe care îl joci.
Poți avea diferite niveluri de progres la diferite pariuri din același joc și poți comuta între ele, modificând
suma pariului.
Simbol Ranger Wild
Dacă, în timpul jocului Free Spins, 3 simboluri cu nivel ridicat de plată identice apar pe aceeași rolă în
același timp, sunt înlocuite de un simbol Wild mare.
Fiecare simbol cu nivel ridicat de plată poate fi înlocuit numai de propriul simbol Wild.
Wild Înlocuire poate apărea numai pe rolele a 2-a sau a 4-a
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile.
Payout Rules
Combinația câștigătoare se formează când simbolurile identice sunt așezate succesiv de la rola din
extrema stângă la cea din extrema dreaptă.
Câștigul pentru o combinație este egal cu coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri

multiplicate cu pariul.
Se plătește numai câștigul cel mai mare de pe fiecare linie de plată.
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.

