Banana Rock
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
Trupa Banana Rock a venit în oraș și va avea un concert la o sală de spectacole locală. Veniți și urmăriții pe acest slot video muzical cu 5 role.
Solistul este Jokerul Rock 'N' Rollin’ și acesta poate apărea pe orice rolă. Dacă apar cel puțin 2 simboluri Joker Rock 'N' Rollin’ pe rolă, atunci se inițiază secvența Rerotire Rock 'N' Rollin’. Toate
simbolurile Joker Rock 'N' Rollin’ rămân pe loc și veți primi o rerotire ca și premiu.
Pe măsură ce se rotesc rolele, ultimul simbol Joker Rock 'N' Rollin’ din dreapta dansează spre ultimul simbol joker Rock 'N' Rollin’ din stanga, conectându-se astfel cu oricare alt simbol joker pe care-l
întâlnește (mișcându-se printre ele pe vertical și apoi pe orizontal), lăsând în urma sa simboluri Joker peste simbolurile obișnuite, ajutând la crearea combinațiilor câștigătoare și pentru o posibilă linie
numai cu simboluri Joker.
Simbolul Scatter apare numai pe rolele 1 și 5. Două simboluri scatter activează secvența Rotire Gratuită garantând un câștig în Rotirea Repetare care are loc după încheierea Rotirilor Gratuite.
Secveța Rotiri Gratuite începe cu 10 Rotiri Gratuite. Se pot câștiga Rotiri Gratuite suplimentare atunci când apare simbolul scatter pe role. Fiecare simbol scatter care apare adaugă O Rotire Gratuită
suplimentară. Secvența de Rerotire Rock 'N' Rollin’ poate fi inițiată pe durata Rotirilor Gratuite, rerotirile din secvență nu sunt contabilizate la Rotirile Gratuite utilizate.
Pe durata Rotirilor Gratuite , puteți colecta membri individuali ai trupei dacă apare simbolul grămadă care se întinde de-a lungul rolei. Fiecare membru al trupei are un contor asociat care se activează
pentru fiecare colectare. Fiecare colectare adaugă un multiplicator suplimentar la toate câștigurile care conțin acel membru al trupei. Prima colectare începe multiplicatorul la x2 și fiecare altă
colectare mai adaugă câte +1 multiplicator, numărul maxim de multiplicatori care poate fi obținut pentru fiecare membru al echipei este de x5.
După ce se încheie rotirile gratuite jocul se schimbă la o rotire Repetare. Rotirea Repetare este un Win Spin™ garantat care implică doar simboluri cu membrii trupei. Rerotirea Rock 'N' Rollin’ nu
poate fi activată pe durata Rotirii Repetare. Multiplicatorul câștigat pe durata Rotirilor Gratuite se adaugă și se aplică tuturor câștigurilor din Rotirea Repetare, pentru un posibil multiplicator total de
x25!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.58%, 87.58%, 91.58%, 94.58%, 96.60%*.
*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.

