Baker's Treat
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii
acesteia. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Informații
Câștigurile de pe liniile de plată se întâmplă pe numărul selectat a liniilor de plată, conform informațiilor din tabelul de plată și regulile jocului. Atunci când câștigați pe Linii de plată multiple într-o
singură rundă de joc, se adună împreună toate câștigurile. Toate câștigurile din Secvențe (cum ar fi Rotirile Gratuite), Jocuri bonus și/sau simboluri Scatter (dacă este cazul) sunt, de asemenea,
adăugate la câștigurile de pe liniile de plată. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul rundei de joc. Secvența de Rotiri Gratuite sunt plătite cu acelați pariu și același număr de linii selectate
ca și runda de joc care activat secvența - decât dacă se menționează altfel. Pariul nu poate fi schimbat pe durata rundei curente de joc. Vă rugăm să citiți regulile de joc pentru informații
suplimentare.

Regulament de joc
Baker’s Treat este un joc slot video cu 5 role și 15 linii de plată fixe care plătesc de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, prezentând prăjituri gustoase și premii și mai gustoase! Este cel mai
delicat și excelent lucru britanic care s-a inventat de când s-a pus lapte în ceai.
Fiecare simbol Tort Generos are o rolă asociată, cu un contor de colectare deasupra ei: Brioșă pe rola 1; Plăcintă cu afine pe rola 2; Tort de morcov pe rola 3; Prăjitură cu brânză și lămâie pe rola 4 și
Spumă de căpșuni pe rola 5.
În timpul jocului de bază, un simbol Tort Generos poate apărea în grămezi pe rola cu care este asociată, iar când acoperă complet rola, se adaugă un jeton la contorul asociat. Când un contor
colectează 3 jetoane, acesta este plin și se inițiază secvența Făina Supremă asociată. Rotirile Făina Supremă se joacă cu media mizelor din toate rotirile care au contribuit la contorul individual Făina
Supremă.
Secvența Brioșă cu Făină Supremă este alcătuită din trei rotiri gratuite, în care 2 sunt sincronizate și vor afișa același rezultat. După ce acestea sunt jucate, contorul Brioșă se va reseta, iar jucătorii
pot începe să colecteze jetoane din nou.
Secvența Plăcintă cu afine cu Făina Supremă este alcătuită din trei rotiri gratuite, în care 1 rolă este Joker. După ce acestea sunt jucate, contorul Plăcintă cu afine se va reseta, iar jucătorii pot începe
să colecteze jetoane din nou.
Secvența Tort de morcov cu Făina Supremă este alcătuită din trei rotiri gratuite, în care toate simbolurile Tort de morcov sunt transformate în Jokeri. După ce acestea sunt jucate, contorul Tort de
morcov se va reseta, iar jucătorii pot începe să colecteze jetoane din nou.
Secvența Prăjitură cu brânză și lămâie cu Făina Supremă este alcătuită din trei rotiri gratuite, în care toate simbolurile Joker obișnuite care apar pe role se vor extinde și vor umple întreaga rolă.
După ce acestea sunt jucate, contorul Prăjitură cu brânză și lămâie se va reseta, iar jucătorii pot începe să colecteze jetoane din nou.
Secvența Spumă de căpșuni cu Făina Supremă este alcătuită din trei rotiri gratuite, în care toate simbolurile cu plată scăzută Macaron sunt unite într-un singur tip de Macaron cu plată scăzută. După
ce acestea sunt jucate, contorul Spumă de căpșuni se va reseta, iar jucătorii pot începe să colecteze jetoane din nou.
Secvența Coacere este inițiată dacă toate simbolurile Tort apar pe rola lor desemnată. În secvența Coacere, una dintre rotirile Făina Supremă se va juca normal, iar fiecare secvență va fi transpusă în
următoarea rotire. Secvența Coacere se joacă cu același pariu ca cel din rotirea care a inițiat secvența.
Pentru fiecare grămadă completă de prăjituri care apare pe rola cu care este asociată atunci când este inițiată secvența Coacere, se va juca o rotire gratuită suplimentară. Rotirile gratuite
suplimentare vor include aceleași caracteristici ca secvența Coacere a celei de-a 5-a rotiri.
În timpul Rotirilor Făina Supremă, a secvenței Coacere și a rotirii care inițiază secvența Coacere nu puteți colecta jetoane. Coacerea nu poate fi reinițiată în timpul secvenței Coacere. Dacă secvența
Coacere este câștigată în timpul unei Rotiri Făina Supremă, aceasta nu va fi jucată, dar veți primi un câștig fix de 80 x pariul mediu (aplicat la Rotirea Făina Supremă curentă).
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.21%, 87.21%, 91.19%, 94,03%, 96.03%*.
*setat în prealabil în setările jocului
Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, faceți clic pe ROTIRE. Când rolele se
opresc, simbolurile afișate determină premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Tabel de castiguri
- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc automat
- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul de joc automat, un număr de runde de joc consecutive este iniţiat în mod automat, folosind setările
actuale de pariere. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop
- Opriti tamburele mai rapid.
Joc rapid

- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

