Honey Rush
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
Honey Rush este un joc video slot care se joacă pe o grilă hexagonală.
Simbolurile cad în grilă pentru a crea câștiguri. 5 sau mai multe simboluri conectate alăturat dintr-un cluster acordă un premiu. Numai cel mai mare câștig din cluster este
plătit. Simbolurile câștigătoare sunt eliminate. Simbolurile noi vor cădea și vor umple golurile. Mai multe clustere cu același simbol care nu sunt conectate sunt plătite ca
clustere separate.
Toate câștigurile contribuie la creșterea CONTORULUI RUSH. Când un nivel de încărcare este finalizat, secvențele respective sunt adăugate la coadă. Dacă contorul este
încărcat și nu mai sunt vizibile alte câștiguri, următoarele secvențe din coadă sunt activate. Runda de joc continuă în mod normal după toate efectele. Contorul este
resetat la sfârșitul rundei de joc. Există 4 niveluri de încărcare:
• Nivel 1 – necesită 20 de simboluri câștigătoare. Acest nivel activează DRONE COLONY înainte de a adăuga 1 x STICKY WILD la grilă.
• Nivel 2 – necesită 40 de simboluri câștigătoare. Acest nivel activează DRONE COLONY înainte de a adăuga 1 x STICKY WILD la grilă.
• Nivel 3 – necesită 80 de simboluri câștigătoare. Acest nivel activează DRONE COLONY înainte de a adăuga 1 x STICKY WILD la grilă.
• Nivel 4 – necesită 160 de simboluri câștigătoare. Nivelul activează doar QUEEN COLONY.
Secvența COLONY este activată aleatoriu la rotirile necâștigătoare sau prin CONTOR RUSH. Când este activat, simbolul din centrul direct al grilei este ales înainte de a fi
clonat din centru, creând un cluster câștigător nou. Simbolul central nu poate fi STICKY WILD. Există 3 tipuri de COLONY:
• DRONE – creează un cluster minim de 7 simboluri. Activat prin CONTOR RUSH.
• WORKER – creează un cluster minim de 7-15 simboluri. Este activat aleatoriu la rotirile necâștigătoare.
• QUEEN – creează un cluster minim de 20-37 de simboluri. Activat prin CONTOR RUSH.
Simbolul STICKY WILD înlocuiește toate simbolurile și multiplică toate câștigurile. Acest simbol este adăugat la grilă doar prin CONTORUL RUSH și este amplasat
întotdeauna pe al doilea inel de simboluri din exterior. Multiplicatorii disponibili sunt: x1, x2 și x3. Atunci când face parte dintr-un cluster câștigător, un STICKY WILD se
va muta o dată într-o poziție adiacentă goală înainte să cadă simboluri noi. Numărul maxim de simboluri STICKY WILD este 3.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de: 84.5%, 87.5%, 91.5%, 94.5%, 96.50%*.

*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 apar simbolurile, simbolurile afișate vor determina premiul conform tabelului de plăți. Combinațiile câștigătoare vor fi eliminate și vor apărea noi
simboluri pentru a completa locurile libere.

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.

