EXTREME PAY® REGULILE JOCULUI

Extreme Pay® este un joc clasic cu sloturi moderne.
Se joacă pe 4 role, 3 rânduri și 1 linie de plată.

Reguli de plată






Toate combinațiile câștigătoare trebuie să apară de la
stânga la dreapta și să înceapă pe primul tambur, cu
excepția cazului în care se specifică altfel explicit.
Doar câștigul cel mai mare este plătit pentru fiecare linie
de plată activă.
Câștigurile pe linia de plată sunt înmulțite cu punctele de
linie active.

Informații suplimentare de plată








Soldul, pariul și câștigul sunt afișate în moneda
jucătorului.
Toate premiile afișate sunt total de premii cu toți
multiplicatorii aplicabili deja luați în considerare.
Defecțiunile anulează toate plățile și redarea. RTP din
acest joc este de 94,35% (1-5 monede) și 95,21% (6, 8 și
10 monede).
Frecvența de plata a acestui joc este de 12,18%.

Elemente din interfața utilizatorului
Sound On Button

Indică faptul că sunetul jocului este activ.

Sound Off Button

Indică faptul că sunetul jocului este oprit.

Close Button

Încheie jocul la confirmare.

Menu Button

Deschide fereastra meniului.

Autoplay Button

Deschide fereastra de redare automată
avansată.

Spin Button

Începe o rotire cu setarea curentă a
pariului.

Max Bet Button

Începe o rotire cu pariul maxim.

Decrease Bet Button

Scade pariul la nivelul următor inferior.

Increase Bet Button

Crește pariul la următorul nivel superior.

Number od Coins
Display

Afișează numărul de monede care sunt
active pentru pariu.

Credits Display

Afișează numărul de monede disponibile
pentru a fi redate.

Win Display

Afișează numărul de monede câștigate.

Afișează numărul maxim de monede care
Jackpot Display

pot fi câștigate pentru nivelul actual de
pariu.

Active Coins
Indictor

Afișează numărul activ de monede care
sunt redate în prezent.

Cashier Button

Deschide casierie.

Win

Afișează suma câștigată.

Bet Value

Afișează suma curentă a pariu.

Rules Button

Deschide regulile jocului.

History Button

Deschide istoricul jocului.

Settings Button

Deschide fereastra de setări.

Help Button

Deschide pagina de ajutor.

Elemente avansate joc automat
Autoplay
Settings

Afișează titlul
dialogului.

Bet Per
Spin
Control

Loss Limit
Control

Single Win
Control

Number of
Spins
Control

Start
Autoplay
Button

Oferă mijloace pentru
a seta suma de pariu
pentru o singură rotire
Oferă mijloace pentru
a opri redarea
automată după ce s-a
atins o limită de
pierdere stabilită
pentru rulare.
Oferă mijloace pentru
a opri redresarea
automată după ce o
singură sumă câștigă
într-un joc automat
rulează în topul valorii
setate.
Oferă mijloace pentru
a seta numărul maxim
de rotiri automate
pentru o singură
rulare.
Începe rularea
automată cu parametrii
stabiliți
.

