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About Wish Upon A Star™
INFORMATII GENERALE
Tip de joc

5x3 Allpays, minim pariu 25 credite

Temă

Crăciun

CARACTERISTICILE JOCULUI

Funcție de jocuri gratuite
Stacked Wild, cu premii bonus,
urează caracteristicile Jackpots Star

PLATI
Valoarea maximă
implicită de castig

200 x pariu

Frecvența hitului (%)

Aproximativ 24%

Jackpot

4 nivel de jackpot

Volatilitate

Variatii
Variatii (%)

88

90

92

94

95

96

97

RTP (%)

88.18%

90.12%

92.15%

94.17%

95.18%

96.19%

97.12%

DESIGN-UL JOCULUI
Tema jocului și grafică
Este anotimpul să fie vesel - iar Crăciunul poate fi făcut mai mult în mai multe ori în
Wish on a Star ™. Acest slot este un adevărat cracker cu 5 tambururi și 243 de moduri
diferite de a câștiga. Vei intra cu adevărat în starea de spirit festivă cu 3 caracteristici
interesante.
În primul rând, un jackpot la 4 niveluri cu caracteristică de reținere și rotire. Colectați
stele aurii în timpul rotirilor funcției jackpot pentru a vă crește credite și o șansă de a
colecta bonusuri Jackpot. Dacă ecranul este plin de stele, Marele Jackpot este acordat.
În al doilea rând, un sac plin cu cadouri Santas vă așteaptă în funcția Stacked Wild,
obțineți o grămadă completă de cadouri sălbatice pe ecran și selecția „Premiul Bonus”
este declanșată.
În al treilea rând, o caracteristică Jocuri gratuite, cu șansa de a re-declanșa sau de a fi
premiat cu mai multe Stive Wild în cadrul Jocurilor Gratuite.

Jocul principal
Cu jocuri gratuite, jocuri Wild Stacks și Jackpot Stars, acest slot Redline Games este
sigur că te va ajuta să intri în starea de spirit festivă. Scopul dvs. în Wish on a Star ™
este să aterizați 5 simboluri identice pe una dintre cele 243 de cărți câștigătoare care se
execută de la stânga la dreapta. Cu plăcinte speciale, precum bastonele de bomboane,
clopotele și cadouri pline de bunătăți, va fi sigur că va oferi o mulțime de vesele pentru
vacanță.

Caracteristici
Funcție de jocuri gratuite
Simbolul Bonus dezvăluie calea către runda Jocurilor Libere. Puneți trei simboluri Bonus
pe mulinele 1,3 și 5, iar funcția Jocuri gratuite este declanșată cu 10 jocuri gratuite care
pot fi declanșate.

Stivuite sălbatice cu premii bonus
Veniți și alăturați-vă emoției pentru a primi surprize ale lui Moș Crăciun, simbolurile Stacked Wild
vor face sezonul luminos. Simbolurile sălbatice Land 3 stivuite în viziune completă pe mulinele 2
sau 4 pentru a dezvălui mai multe comori neplăcute cu un premiu Bonus. Un Stack Wild pe
mulineta 2 sau tamburul 4 va afișa 3 cadouri cu o selecție de un jucător, Wild Stacks pe ambele
mulinete 2 și 4 vor dezvălui 6 cadouri cu două selecții de jucători. Premiile bonus pot fi premii de
credit, un premiu Jackpot sau 10 jocuri gratuite.

Funcția Wish Upon a Star Jackpots
Atenție la steaua de filmare magică, când apare pe ecran pregătiți-vă pentru festivitate , aici 6
sau mai multe simboluri Star care apar oriunde pe ecran declanșează funcția Wish on a Star
Jackpots. Orice simboluri Star sunt păstrate și 3 rotiri bonus sunt acordate 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. Pot fi acordate premii Star, Major Maxi, Minor sau Mini Jackpots sau până la 15 x
pariuri totale.

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 Scatters și Stars.
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

2x

LINE

SCATTER

FUNCTII SPECIALE
Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția celor BONUS și STARS
împrăștiate
Apare stivuit pe role 2 și 4

PRESENT

LADY

200

75

TREE

100

50

25

25

CANDLES

80

50

25

CANDY CANE 80

40

20

BELLS

75

30

10

A

50

15

5

K

50

15

5

Q

50

15

5

J

50

15

5

10

50

15

5

BONUS

1

Apare numai pe tambururile 1, 3 și 5

