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Despre Red Hot Burning
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Tema

slot video cu 5 linii fixe, 5 role și 3 rânduri
Fructe
FUNCȚIILE JOCULUI
• Două simboluri scatter
• Simbol Wild extins
PLATĂ

Câștig maxim standard

3000 x miza per linie

Frecvența rezultatelor (%) Aprox. 12% la 5 linii jucate
Jackpot
Volatilitate
RTP mediu: 95.00%

Neadecvat

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Ești pregătit să intri în acțiunea sclipitoare? Atunci,
Red Hot Burning e jocul potrivit pentru tine, asta doar
dacă suporți arșița de pe cele 5 linii fixe, simbolurile
Wild extinse și două simboluri Scatter! Nu scăpa din
ochi simbolul fierbinte 7, pentru că acesta plătește cel
mai bine!

Joc principal
Obiectivul la Red Hot Burning este să aliniezi până la
cinci simboluri identice unele lângă altele de la stânga
la dreapta pe cele 5 linii fixe de câștig. O combinație
minimă de două sau trei simboluri corespondente
pornind de la prima rolă din stânga, plătește. Simbolul
Wild apare doar pe rolele 2, 3 și 4 și se extinde de-a
lungul rolei pentru a substitui toate simbolurile cu
excepția Scatter-ului, în vederea formării de combinații
câștigătoare. În acest joc sunt două simboluri scatter.
Simbolul Stea apare doar pe rolele 1, 3 și 5, în timp ce
simbolul scatter Dolar apare pe toate rolele.

Reguli
• Toate premiile sunt pentru combinații de
simboluri adiacente de un fel pe liniile
selectate, cu excepția scatter-urilor.
• Toate premiile se acordă pentru combinațiile de
la stânga la dreapta, cu excepția simbolurilor
scatter.
• Cel mai mare câștig va fi plătit doar pe fiecare
linie selectată și per combinație scatter.
• Simbolurile scatter plătesc în orice poziție pe
ecran.
• Câștigurile scatter și câștigurile pe linie se
adaugă.
• Simbolul scatter 'Stea' apare doar pe rolele 1, 3
și 5.
• Simbolul Wild apare doar pe rolele 2, 3 și 4 și
substituie toate simbolurile pe aceeași rolă, cu

excepția scatter-urilor.
• Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL
Șapte

5x

4x 3x 2x LINIE SCATTER

3000 200 50 10

x

Struguri

500 100 40

x

Pepene

500 100 40

x

Clopoțel

200

50 20

x

Cireașă

100

30 10

x

Lămâie

100

30 10

x

Portocală

100

30 10

x

Prună

100

30 10

x

Dolar

100

20

Stea
Wild

FUNCȚIE SPECIALĂ

3

x

20

x
x

Apare doar pe rolele 1, 3 și 5
Apare doar pe rolele 2, 3 și 4 / Substituie
toate simbolurile pe aceeași rolă, cu
excepția scatter-urilor

