Gold Volcano
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
Gold Volcano este un joc video slot care se joacă pe o grilă în formă de vulcan.
Simbolurile se ridică la vedere. 4 sau mai multe simboluri conectate pe orizontală/verticală dintr-un cluster acordă un
premiu. Numai cel mai mare câștig din cluster este plătit. Simbolurile câștigătoare sunt eliminate. Noi simboluri sunt
furnizate pentru a umple spațiile goale, printr-o cascadă de simboluri. Mai multe clustere cu același simbol care nu sunt
conectate sunt plătite separat.
Secvența „Pressure” este inițiată aleatoriu atunci când simbolurile câștigătoare sunt eliminate. Un simbol Wild este creat
într-un spațiu gol disponibil înainte de a fi furnizate simboluri noi, înlocuind toate simbolurile, cu excepția Scatter.
Simbolurile Wild pot fi atribuite aleatoriu unui multiplicator x2. Atunci când fac parte din același câștig, simbolurile Wild
care afișează un multiplicator se vor multiplica unul cu celălalt.
Secvența „Dormant” este inițiată aleatoriu când jocul de bază nu este câștigător, inclusiv rotirea inițială și/sau cascadele de
simboluri ulterioare. 1 din 3 efecte sunt efectuate. Efectele pot fi jucate o singură dată pe rotație, în orice ordine, cu o
limită totală de 3 efecte pe rotație.
• „Rumble” – grila curentă de simboluri este amestecată și un simbol Scatter este creat.
• „Lava” – un strat suplimentar al oricărui simbol, cu excepția Scatter, este creat.
• „Excavate” - între 3 și 5 simboluri Wild sunt amplasate în locații aleatorii.
Secvența „Crystallisation” este inițiată prin colectarea simbolului Scatter. Atunci când numărul necesar de simboluri Scatter
a fost atins, simbolul respectiv este transformat imediat în aur – cel mai mare simbol de plată. Colectarea și transformarea
se resetează la sfârșitul fiecărei runde de joc, cu excepția cazului în care se inițiază secvența „Eruption”, în care progresia
continuă și nu este resetată. Există 3 niveluri, fiecare necesitând 3 simboluri Scatter pentru a fi accesat. Simbolurile
Scatter sunt eliminate din joc atunci când nu mai sunt posibile alte îmbunătățiri.
Secvența „Eruption” este inițiată când apar 6 cascade de simboluri consecutive și începe când nu mai sunt obținute alte
combinații câștigătoare și/sau efecte. Se acordă 5 Free Spins inițiale. Free Spins sunt jucate pe o grilă mai mare (8x8).
Simbolurile se ridică la vedere. Cele două coloane centrale împing simbolurile spre exterior pentru a completa pozițiile
simbolurilor din afara vulcanului. Simbolurile se împing în sus și alunecă lateral și nu pot trece granița vizibilă dintre
interiorul/exteriorul vulcanului. Câștigurile pot fi obținute oriunde pe grilă.
1 Free Spin suplimentară este acordată când au avut loc 6 cascade de simboluri consecutive în timpul secvenței „Eruption”.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.20%, 87.20%, 91.20%, 94.20%, 96.20%*.

*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.
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.

•
•

Start- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

