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Dragon Warrior™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 30 de linii și 5x3 role
Ninja, luptători
FUNCȚIILE JOCULUI
• MEGA STIVE
• Runda de jocuri gratuite
• Funcția Gamble
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie: 1000 x miza per linie
Pe ecran complet: 30000 x miza per linie

Frecvența de declanșare (%) Aprox 20% la 30 de linii jucate
Jackpot
Volatilitate
Profit (%) 95,04%

Nerecomandat

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Călătorește în Orientul Îndepărtat, alătură-te unuia
dintre clanuri și luptă pentru comori imperiale la
Dragon Warrior™. La acest slot cu 5 role și 30 de linii,
dragonul este un simbolal puterii, forței și al norocului,
care te răsplătește cu comori incredibile. Devino
Dragon Warrior, adună-ți forțele, utilizând stive de
simboluri, strânge comori uriașe și o avere măreață.
Stivele de simboluri adiacente pot deveni mega stive și
acorda câștiguri pe întreg ecranul!

Joc principal
Obiectivul tău la Dragon Warrior™ este să aliniezi 5
simboluri corespondente de-a lungul uneia dintre cele
30 de linii câștigătoare, care sunt dispuse de la stânga
la dreapta. Dragonul este un Wild și funcționează ca un
substituent pentru toate simbolurile din joc cu excepția
Ușilor Roșii (bonus), crescându-ți astfel șansele de
câștig. Dacă Ușile Roșii (Bonus) apar de 7 până la 9 ori
pe rolele 2, 3 sau 4 vor fi declanșate până la 32 de
jocuri gratuite. Simbolul Dragon și Ușile Roșii (bonus)
sunt stivuite pe role. În plus, fiecare joc are un simbol
MEGA STIVE selectat aleatoriu, care apare stivuit pe
toate rolele.

Runda de jocuri gratuite
Cu 7, 8 sau 9 simboluri Uși Roșii (bonus) pe rolele 2, 3
și 4, vei primi 8, 16 sau 32 de Jocuri Gratuite.
Simbolurile MEGA STIVE apar de asemenea în timpul
jocurilor gratuite.

Reguli
• Toate premiile se acordă pentru combinațiile de
la stânga la dreapta, cu excepția simbolurilor
scatter.
• Toate premiile sunt pe liniile selectate, cu
excepția scatter-urilor.
• Simbolurile scatter plătesc în orice poziție pe
ecran.
• Cel mai mare câștig va fi plătit doar pe fiecare
linie selectată și per combinație scatter.
• Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu creditele
mizate pe linie.
• Premiile scatter sunt înmulțite cu miza totală.
• Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile
pe linie.
• În fiecare joc e selectat un simbol aleatoriu
MEGA STIVE, care apare stivuit pe toate
rolele.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL
DRAGON

5x

4x 3x 2x LINIE SCATTER FUNCȚIE SPECIALĂ

1000 300 60 15

x

NINJA AURIU

50

20 10 6

x

NINJA ROȘU

45

20 10 4

x

NINJA VIOLET

40

20

8

x

CUFĂR

30

20

8

x

EVANTAI

25

15

6

x

A

20

10

4

x

K

20

10

4

x

Q

15

8

2

x

J

15

8

2

x

Substituie

SIMBOL 9x 8x 7x LINIE SCATTER FUNCȚIE SPECIALĂ
UȘI ROȘII 2

2

2

x

Declanșator funcție

