Mahjong88
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
Mahjong 88 este un joc video slot care se joacă pe o grilă de 8 pe 8. Simbolurile apar pe grilă pentru a forma combinații câștigătoare. Simbolurile identice care apar într-un cluster acordă un premiu
conform tabelului de plată. Un simbol face parte dintr-un cluster când este alături de același simbol pe orizontală sau verticală. Simbolurile câștigătoare sunt eliminate și simboluri înlocuitoare vor
completa locurile libere. Jocul continuă până când nu se mai pot crea noi combinații câștigătoare.
Pătratele ascunse sunt simboluri goale, care se vor roti pentru a fi descoperite ca simbol adiacent secret.
Toate câștigurile contribuie la creșterea contorului Broască Norocoasă. Încarcă complet contorul cu 33 de simboluri câștigătoare. Când nu sunt create combinații câștigătoare noi, 1 dintre următoarele
efecte este declanșat:
• Oac - 1 set de simboluri este ales, care plătește scatter.
• Regenerare - 1 set de simboluri este ales, transformându-se în alt set de simboluri.
• Limbă - 2 margini alese, simbolurile dintre sunt transformate în alt simbol.
• Salt - 1 simbol este ales, transformând și distrugând simboluri alăturate.
Contorul nu este resetat și jocul continuă în mod obișnuit după efect.
Super-încărcarea este declanșată când super-încărcați contorul Broască Norocoasă cu peste 88 de simboluri câștigătoare. Toate câștigurile obținute în timpul rundei de joc sunt înmulțite cu 5.
Broască Norocoasă și Super-încărcare pot fi inițiate doar o dată într-o rundă de joc.
Mahjong 88 are 4 anotimpuri - primăvara, vara, toamna și iarna.
Fiecare anotimp are propriul simbol joker unic, declanșat la întâmplare pe rotiri necâștigătoare. Simbolurile joker înlocuiesc toate simbolurile și sunt îndepărtate dacă formează un câștig sau dacă
Broască Norocoasă este declanșată.
• Primăvară - pot apărea până la 12 jokeri, amplasați aleatoriu pe grilă.
• Vară - pot apărea 5 jokeri, simbolurile alăturate sunt distruse.
• Toamnă - pot apărea până la 11 jokeri, simbolurile devin jokeri sau sunt distruse de la margini.
• Iarnă - pot apărea până la 4 jokeri, jokerii nu sunt eliminați când câștigi.
Anotimpul se poate schimba la sfârșitul unei runde de joc. Numărul minim de rotiri dintr-un anotimp este de 25. Numărul maxim de rotiri dintr-un anotimp este de 99. Ordinea progresiei este fixă:
primăvară, vară, toamnă și iarnă.
Toate câștigurile contribuie la creșterea Bonus Anotimp. Bonusul se plătește când se schimbă anotimpul.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.63%, 87.63%, 91.63%, 94.63%, 96.62%*.
*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.

