Black Mamba
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. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au rămas nedeterminate în jocurile incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile
anulează toate jocurile și plățile.

Regulament de joc
Black Mamba este un joc video slot care se joacă pe o grilă de 5 pe 5. Câștigurile sunt realizate obținând 3 sau mai multe simboluri pe un rând, pe orizontală sau
verticală. Toate rândurile și coloanele sunt active, iar simbolurile pot face parte din mai multe combinații câștigătoare.
Simbolurile câștigătoare sunt eliminate după ce sunt colectate, iar cele rămase coboară pentru a forma posibile noi câștiguri. Simbolul Martina apare în mijlocul celor 3
simboluri câștigătoare membru formație și un simbol Wild apare în mijlocul altor 3 simboluri câștigătoare, când dispar simbolurile. Multiplicatorul de câștiguri crește la
fiecare nouă coborâre.
Caracteristicile Solo au o șansă de a se declanșa la Învârtiri necâștigătoare în jocul de bază, dar sunt activate la fiecare Învârtire necâștigătoare în timpul Free Spins. În
funcție de membrul activ al trupei, se manifestă o abilitate diferită. Există 4 abilități, câte 1 pentru fiecare membru al trupei.
Alexandra: Două seturi de simboluri sunt distruse și eliminate de pe grilă.
Cecilia: Unul sau două simboluri Wild vor fi adăugate la grilă.
Fred: Un set de simboluri este transformat într-un alt simbol.
Martina: Rândul de jos este distrus, cu excepția simbolurilor Wild, și un simbol Martina este creat în locul unui simbol al membrului trupei. Dacă nu există niciun simbol al
membrului trupei pe rând, nu este creat niciun Wild. Se activează doar în Concert și la fiecare învârtire în Free Spins.
Contorul de încărcare se completează cu câștigurile Alexandrei, Ceciliei și ale lui Fred, dar simbolurile Wild care participă nu se iau în calcul! Are 6 secțiuni și se
completează cu 1 pentru fiecare simbol. 4 încărcări activează Concert și 6 îl supraîncarcă! Multiplicatorul de câștig este transferat la Concert în momentul supraîncărcării!
Dacă este activat Concert, multiplicatorul de câștig se resetează, cu excepția cazului în care s-a declanșat cu contorul supraîncărcat, iar mai multe Solo consecutive se
activează unul după altul. Ordinea este întotdeauna aceeași: Alexandra - Cecilia - Fred - Martina. Atunci când nu există alte câștiguri după o lansare, un membru al trupei
interpretează un Solo și jocul continuă. Această secvență se repetă până când au fost executate toate Solo. Membrul activ al trupei pe ecran se schimbă atunci când se
termină Concert.
Eliberarea întregii grile activează Free Spins. Membrul activ al trupei interpretează Solo la fiecare învârtire necâștigătoare, dar Martina îl interpretează la fiecare învârtire!
Multiplicatorul de câștig se resetează între runde la numărul transferat de la învârtirea de activare, dar este nelimitat! Numai Free Spins sunt activate dacă Free Spins și
Concert sunt declanșate simultan!
Free Spins pot fi extinse prin încărcarea contorului de pe ecran, respectând aceleași reguli descrise anterior. O supraîncărcare de 6 simboluri acordă 4 învârtiri, și 4-5
încărcări acordă 2. Concert poate fi activat în timpul Free Spins și eliberarea întregii grile acordă un premiu instant de 50x pariul total!
Atunci când numai simbolurile Wild rămân pe grilă, acestea sunt eliminate pentru a ajuta la declanșarea Free Spins!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de: 84.5%, 87.5%, 91.5%, 94.5%, 96.50%*.
*setat în prealabil în setările jocului.

Pariurile se selectează folosind butoanele de pariuri în partea de jos a jocului. Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a
începe runda, apăsaţi pe START. Când apar simbolurile, simbolurile afișate vor determina premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni

•

Schimbati pariul- Apăsaţi pe oricare dintre cele cinci butoane de pariuri pentru a selecta un pariu sau folosiţi butoanele de plus sau minus pentru a mări sau pentru a
scade pariul cu un pas.

•
•

Tabel de castiguri- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.

•
•

Start- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.

Joc automat- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul Joc Automat, un număr de runde consecutive de joc sunt
iniţiate automat, folosind pariul dvs. curent. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

