Nyjah Huston - Skate for Gold
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.

Informații
Câștigurile de pe liniile de plată se întâmplă pe numărul selectat a liniilor de plată, conform informațiilor din tabelul de
plată și regulile jocului. Atunci când câștigați pe Linii de plată multiple într-o singură rundă de joc, se adună împreună toate
câștigurile. Toate câștigurile din Secvențe (cum ar fi Rotirile Gratuite), Jocuri bonus și/sau simboluri Scatter (dacă este
cazul) sunt, de asemenea, adăugate la câștigurile de pe liniile de plată. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul
rundei de joc. Secvența de Rotiri Gratuite sunt plătite cu acelați pariu și același număr de linii selectate ca și runda de joc
care activat secvența - decât dacă se menționează altfel. Pariul nu poate fi schimbat pe durata rundei curente de joc. Vă
rugăm să citiți regulile de joc pentru informații suplimentare.

Regulament de joc
Nyjah Huston - Skate for Gold este un joc slot video 5x3, cu 10 linii de plată.
Nyjah Huston - Skate for Gold are simbolul Nyjah, 4 simboluri TRICK, 1 simbol WILD, 1 EXPANDED WILDBOARD, 1
GOLDEN WILDBOARD și simboluri S K A T E.
La orice rotire de bază, dacă COMBO METER este activat, acesta va afișa un TRICK și dacă TRICK apare pe orice rolă,
WILDBOARD RE-SPIN este inițiată. Rolele se vor RE-SPIN și vor crea două WILDS și un EXPANDED WILD. EXPANDED WILD
va completa fiecare poziție de pe o rolă. Dacă EXPANDED WILD se transformă în GOLDEN WILDBOARD, acesta va conține
un MULTIPLIER x2, x3, x5 sau x10.
SKATE (FREE SPINS) este inițiată prin obținerea fiecărui simbol GOLDEN S, K, A, T, E pe fiecare rolă pentru a forma
cuvântul SKATE. Acestea trebuie să fie în ordine de la stânga la dreapta. S pe rola 1. K pe rola 2. A pe rola 3. T pe rola 4. E
pe rola 5.
În FREE SPINS, COMBO METER este activ la fiecare rotire și afișează 3 TRICKS. Simbolurile TRICK trebuie să apară de la
stânga la dreapta pe orice role în orice poziție. Când se obține o COMBO, WILDBOARD RE-SPIN este inițiată și încă 2 FREE
SPINS sunt acordate, un set nou de simboluri TRICK sunt apoi selectate pentru următoarea FREE SPIN.
Dacă WILDBOARD RE-SPIN și SKATE FREE SPINS sunt inițiate la aceeași rotire, WILDBOARD RE-SPIN vor fi jucate
complet, înainte ca jocul să treacă la FREE SPINS.
Castigul pentru jucator este de 84.20%, 87.20%, 91.20%, 94.20%, 96.20%*.

*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 rolele se opresc, simbolurile afișate determină premiul
conform tabelului de plăți.

Acțiuni

•
•

Tabel de castiguri- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.

•

Rotire Hiper- Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul SPAȚIU se activează modul Rotire Hiper după 1,5 secunde. Rotirile
accelerează foarte tare, dar încetinesc dacă se activează o secvență.

•
•
•

Joc automat- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul de joc
automat, un număr de runde de joc consecutive este iniţiat în mod automat, folosind setările actuale de pariere. Modul Joc
Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.

Rotire- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop- Opriti tamburele mai rapid.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

