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Ramses Rising™ 

Ramses Rising este un joc de sloturi video cu 5 role și 3 rânduri, cu 10 linii de plată. 

Obiectivul este de a obține cât mai multe simboluri identice posibil pe o linie de plată. 

Combinațiile câștigătoare încep de pe prima rolă din stânga (cu excepția simbolurilor 

SCATTER) și continuă de-a lungul unei linii de plată active, până la ultima rolă din 

dreapta. Pe fiecare linie se plătește numai cea mai mare combinație câștigătoare. Toate 

câștigurile pe linie sunt înmulțite cu pariul pe linie. Doar câștigurile SCATTER sunt 

înmulțite cu pariul total din joc.  

 

Scatter 

 
Simbolurile SCATTER pot apărea pe toate cele cinci role în timpul jocului obișnuit. Pe 

fiecare rolă poate apărea doar un singur simbol SCATTER. Se pot genera câștiguri dintr-

o combinație de simboluri SCATTER exclusiv. Cel puțin trei simboluri SCATTER vor 

declanșa 12 învârtiri gratuite. Nu există SCATTER în timpul jocurilor gratuite. După ce 

toate rolele s-au oprit, pe cele trei role din mijloc, pe ecran, poate fi văzut doar un singur 

simbol SCATTER sau WILD.     

 

Wild  

Simbolul WILD înlocuiește toate celelalte simboluri de pe role, cu excepția simbolului 

SCATTER. Simbolurile WILD pot apărea doar pe cele trei role din mijloc și nu poate exista 

decât câte un simbol WILD pe fiecare dintre cele trei role din mijloc. Combinațiile care 

utilizează numai simboluri WILD nu pot crea câștiguri. Simbolurile WILD pot doar să ajute 

la generarea de câștiguri combinându-se cu alte simboluri pentru a completa o linie 
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câștigătoare. După ce toate rolele s-au oprit, pe cele trei role din mijloc, pe ecran, poate 

fi văzut doar un singur simbol SCATTER sau WILD.  

 

Free Spins 

Cel puțin trei simboluri SCATTER vor declanșa 12 învârtiri gratuite. 1 simbol WILD în 

timpul Învârtirilor gratuite declanșează 1 Învârtire gratuită adițională. 2 simboluri WILD 

în timpul Învârtirilor gratuite declanșează 3 Învârtiri gratuite adiționale. 3 simboluri WILD 

în timpul Învârtirilor gratuite declanșează 5 Învârtiri gratuite adiționale. Jocurile gratuite 

se joacă cu Multiplicatorul pariului din jocul declanșator. În timpul Învârtirilor gratuite, se 

folosește un set de role alternativ. 

 

FUNCȚIA LASERULUI 

În timpul Învârtirilor gratuite, după primul simbol WILD pe ecran, la următoarele Învârtiri 

gratuite simbolul FEATHER se transformă în HEKA. După cel de-al doilea simbol WILD 

pe ecran, la următoarele Învârtiri gratuite simbolurile FEATHER și HEKA se transformă 

în SCARABEUS. După cel de-al treilea simbol WILD pe ecran, la următoarele Învârtiri 

gratuite simbolurile FEATHER, HEKA și SCARABEUS se transformă în ANKH. După 

cel de-al patrulea simbol WILD pe ecran, la următoarele Învârtiri gratuite simbolurile 

FEATHER, HEKA, SCARABEUS și ANKH se transformă în COBRA. După 5 sau mai 

multe simboluri WILD pe ecran, la următoarele Învârtiri gratuite simbolurile FEATHER, 

HEKA, SCARABEUS, ANKH și COBRA se transformă în EYE.  

 


