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Despre Lone Star Jackpots™
INFORMATII GENERALE
Tip de joc

Allpays, pariați 25 de credite

Temă

American Wilderness

CARACTERISTICILE JOCULUI

Funcție de jocuri gratuite
Stacked Wilds cu un bonus Bonus roată
Lone Star Jackpot se învârte

PLATI
Default maximum Win

200 x pariu

Hit Frequency (%)

Aproximativ 24%

Jackpot

4 nivele de jackpot

Volatilitate

Variatii
Variatii (%)
RTP (%)

88

90

92

88.06%

90.03%

92.07%

94
94.12
%

95

96

97

95.14% 96.16% 97.10%

DESIGN-UL JOCULUI
Tema jocului și grafică
Toate stelele se aliniază pentru recompense excelente în Lone Star Jackpots ™. Acest
slot cu 5 tambururi cu 243 de moduri diferite de a câștiga, strălucește cu noroc și are trei
caracteristici interesante.
În primul rând, un jackpot la 4 niveluri cu caracteristică de reținere și rotire. Colectați
simbolurile Star în timpul rotirilor funcției jackpot pentru a vă crește creditele și șansa de a
colecta bonusuri Jackpot. Dacă ecranul este plin de stele, Marele Jackpot este acordat.
În al doilea rând, în funcția Stacked Wild, obțineți o grămadă completă de simboluri Wild
Cactus pe ecran și se acordă o rotire a roții Bonus Prize.
În al treilea rând, o caracteristică Jocuri gratuite, cu victorii dublate și șansa de a declanșa

Jocul principal
Cu jocuri gratuite, jocuri Wild Stacks și Jackpot Stars, acest slot este sigur că vă va
ajuta să intrați în starea de spirit câștigătoare. Scopul tău în Lone Star Jackpots ™
este să aterizezi 5 simboluri identice pe una dintre cele 243 de trasee câștigătoare
care se execută de la stânga la dreapta.

Funcție de jocuri gratuite
Simbolul Bonus dezvăluie calea către runda Jocurilor Libere. Puneți trei simboluri Bonus
pe mulinele 1, 3 și 5 și funcția Jocuri gratuite este declanșată, acordând 10 jocuri
gratuite. În timpul jocurilor gratuite, toate câștigurile sunt înmulțite x2, cu excepția
câștigurilor de la roata cu premiul bonus. Jocurile gratuite pot fi reactivate.

Stacked Wild cu roata de premiu bonus
Simbolurile Land 3 Wild Cactus stivuite la vedere integrală pe mulinele 2 sau 4 pentru a
acorda o rotire a roții bonus Bonus. Un Wild Stack de pe tamburul 2 sau tamburul 4 îl va
acorda jucătorului cu o rotire a roții Bonus Prize, iar două Wild Stack pe ambele role și 4
vor premia jucătorul cu două rotiri ale roții Bonus Prize. Premiile la volan pot fi premii de
credit de până la 10x pariuri totale, un premiu Jackpot sau 10 jocuri gratuite.

Lone Star Jackpot se învârte
Uitați-vă la Stelele pline de satisfacție și pregătiți-vă pentru câștiguri epice atunci când
cineva zboară pe ecran. 5 sau mai multe simboluri Star care apar oriunde pe ecran
declanșează caracteristica Spune Lone Star Jackpot. Simbolurile Star declanșatoare
sunt păstrate și se acordă 3 rotiri bonus pentru toate celelalte poziții ale simbolurilor. De
fiecare dată când o nouă stea aterizează pe role, contorul de rotiri bonus este resetat la
3. Toate premiile pe Stars sunt plătite la încheierea rotirilor bonusului sau dacă ecranul
este plin cu Stars. Marele Jackpot este acordat dacă toate pozițiile de pe ecran sunt
pline cu Stele. Premiile Star pot acorda, Major Maxi, Minor sau Mini Jackpots sau un
pariu total de până la 15x.

Reguli
Toate premiile sunt pentru combinații de un
fel.
Toate premiile sunt pentru combinații de la
stânga la dreapta.
Înlocuitori sălbatici pentru toate simbolurile,
cu excepția bonusului și a stelelor.
Premiile Scatter se înmulțesc cu pariul total.
Scatter câștigă și câștiguri de tip allpay.
Defecțiunile anulează toate plățile și redarea.

TABEL PLATI
SIMBOL

5x

4x

3x

LINIE

SCATTER

FUNCTII SPECIALE
Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția BONUS și STARS
împrăștiate

CACTUS
BUFFALO

200

75

25

EAGLE

100

60

25

WOLF

80

50

20

LION

75

40

15

DEER

60

25

10

A

50

15

5

K

50

15

5

Q

50

15

5

J

40

15

5

10

40

15

5

GOLD COIN

2x

1

Apare numai pe rolele 1, 3 și 5

