REGULILEJOCULUI
Simbolul SUPER SCATTER este prezent doar pe rola 5 in timpul jocului de baza.
Cu doua sau mai multe simboluri SCATTER pe rolele 1, 2, 3 sau 4 ,i un simbol SUPER SCATTER pe rola 5
declan,ezi SUPER JOCURI GRATUITE

4 Scatter+ 1 Super Scatter - acorda 25 Super Jocuri Gratuite
3 Scatter+ 1 Super Scatter - acorda 15 Super Jocuri Gratuite
2 Scatter+ 1 Super Scatter - acorda 8 Super Jocuri Gratuite
in timpul SUPER JOCURILOR GRATUITE se joaca role speciale.
inainte de a incepe SUPER JOCURILE GRATUITE, sunt adaugate simboluri 1

aditionale pe role.

in timpul JOCURILOR GRATUITE 'i SUPER JOCURILOR GRATUITE simbolul SUPER
SCATTER nu este prezent pe role, fiind inlocuit cu un simbol Scatter normal.
ca,tigurile din SUPER JOCURI GRATUITE sunt adaugate la ca,tigul pe linie.

REGULILEJOCULUI
BONUSUL "A DOUA �ANSA"
Un simbol SCATTER pe rolele de la 1 la 4 cu inca un SCATTER sau SUPER SCATTER pe rola 5 in
timpul jocului de baza declan,eaza BONUSUL "A DOUA �ANSA"
in BONUSUL "A DOUA �ANSA" poti alege un obiect din 3, avand ,ansa de a declan,a JOCURI
GRATUITE sau SUPER JOCURI GRATUITE
Doua din cele 3 obiecte selectabile sunt ca,tigatoare, acordand un numar aleatoriu de jocuri.
Unul din cele 3 obiecte selectabile nu acorda ca,tiguri
Daca BONUSUL "A DOUA �ANSA" a fost declan,at cu un simbol SCATTER pe rola 5,
poti primi aleator 6 sau 10 JOCURI GRATUITE
Daca BONUSUL "A DOUA �ANSA" a fost declan,at cu un simbol SUPER SCATTER pe rola 5,
poti primi aleator 7 sau 10 SUPER JOCURI GRATUITE
Defectiunile anuleaza toate platile ,i jocurile
Rentabilitatea medie teoretica (RTP) pentru jucator este 96.42 %
RTP-uri alternative : 87.44% 90.9% 93.43% 94.91%
Poti folosi butoanele SPACE ,i ENTER de pe tastatura pentru a incepe ,i a opri jocul
MINIMUM BET: 0,50$
MAXIMUM BET: 250,00$

CUM SEJOACA

Apasa butoanele

(±) sau 8 pentru a schimba valoarea mizei ,i a deschide meniul de schimbat miza.
Alege miza pe care vrei sa o joci.
Apasa butonul SPIN pentru a juca

INTERFATA DE BAZAAJOCULUI
deschide meniul de SETARI care contine setari ce afecteaza modul in care ruleaza jocul.
porne,te/opre,te sunetul ,i muzica
deschide pagina cu lnformatii
Campurile CREDIT ,i MIZA arata soldul curent ,i miza totala.
Apasa pe aceste campuri pentru a schimba afi,area valorilor in fise sau cash.

(±) 8
,i

cresc sau scad miza curenta ,i deschid meniul de schimbat miza.
porne,te jocul
OCAUTOMA

deschide meniul de joc automat

