DAVINCI CODEX
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Ecran Principal
Simbolul /pic_V/ /pic_I/ /pic_N/ /pic_C/ /pic_I/ activează rundele gratuite
simbolurile implicate în scrierea cuvântului /pic_V/ /pic_I/ /pic_N/ /pic_C/ /pic_I/ devin wild în timpul
rundelor gratuite
100 linii de plată
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Tabel de Câștiguri
WILD.
Apare doar în timpul opțiunii bonus și substituie toate simbolurile cu excepția scatter.
SCATTER.
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Opțiuni Bonus
Simbolul /pic_V/ /pic_I/ /pic_N/ /pic_C//pic_I/ apărut oriunde pe rolele 1, 2, 3, 4 și 5 va acorda 6 runde
gratuite.
Toate simbolurile implicate în scrierea cuvântului /pic_V/ /pic_I/ /pic_N/ /pic_C//pic_I/ și toate
simbolurile specifice de pe role se transformă în /pic_stamp/ și substituie toate simbolurile cu
excepția /pic_vitruvian/.
Simbolurile /pic_V/ /pic_I/ /pic_N/ /pic_C//pic_I/ apar pe role doar pe anumite simboluri
ca /pic_K/, /pic_Q/ și /pic_J/.
Toate simbolurile plătesc în conformitate cu tabelul de plăți.
Simbolurile /pic_V/ /pic_I/ /pic_N/ /pic_C//pic_I/ nu apar în timpul rundelor gratuite.
Jocul automat se oprește automat atunci când se introduce un bonus.
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Opțiuni Mizare
Pentru a miza orice câștig, accesați butonul de miză.
Apoi selectați o carte roșie sau neagră.
Miza va fi dublată (x2) dacă selecția dvs., roșu sau negru, este corectă.
Câștigurile pot fi mizate de maxim cinci (x5) ori.
Opțiunea de mizare poate fi activată/dezactivată din meniul de setări.
Opțiunea Gamble nu este disponibilă în timpul jocului automat.
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Regulament
Mizați pe 100 de linii fixe.
Alegeți valoarea totală a mizei prin selectarea multiplicatorului corespunzător mizei dvs. pe linie.
Toate câștigurile vor fi plătite de la stânga la dreapta, pe rolele alăturate cu excepția câștigurilor
generate de simbolurile scatter.
Se vor acorda câștigurile obținute pe linii diferite.
Câștigurile generate de simbolurile scatter vor fi adăugate la câștigurile înregistrate pe linie.
Va fi plătit doar cel mai mare câștig obținut pe fiecare linie.
Câștigurile generate de simbolurile scatter sunt înmulțite cu numărul total de credite corespunzătoare
mizei.
Toate simbolurile care plătesc pe linie trebuie să apară pe o linie jucată și pe role consecutive începând
din partea stângă.
Câștigurile obținute pe o linie sunt înmulțite cu multiplicatorul corespunzător mizei dvs.
Sumele afișate în tabelul de câștiguri sunt deja multiplicate și corelate cu miza selectată de dvs.
Câștigurile afectate de defecțiuni tehnice vor fi anulate.
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