Rise of Olympus
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
Rise of Olympus este un joc video slot care se joacă pe o grilă de 5 pe 5. Simbolurile apar pe grilă pentru a forma combinații câștigătoare. Câștigurile sunt realizate obținând 3 sau mai multe
simboluri pe un rând, pe orizontală sau verticală. Toate rândurile și coloanele sunt active și simbolurile pot face parte din mai multe combinații câștigătoare.
Combinațiile câștigătoare sunt eliminate după ce sunt colectate și simbolurile rămase coboară pentru a forma, posibile noi combinații câștigătoare. Simbolul joker apare la simbolul din mijloc când o
combinație câștigătoare formată din 3 simboluri este eliminată din grilă. Un multiplicator de câștiguri se mărește la fiecare nouă coborâre.
Rise of Olympus include un simbol joker (moneda), trei simboluri de secvență caracteristice (Coif Trident și Fulger) și chipurile zeilor Zeus, Poseidon și Hades; când se formează orice combinație a
celor trei simboluri. Simbolul joker înlocuiește orice alt simbol pentru a ajuta la realizarea combinațiilor câștigătoare. Atunci când simbolurile joker rămân singurele simboluri de pe grilă, sunt
eliminate, ajutându-vă să inițiați rotiri gratuite!
Secvența Mâna Zeului se poate iniția la rotiri necâștigătoare. În funcție de ce zeu apare în partea dreaptă a ecranului, o abilitate unică este efectuată. Mâna Zeului ajută la realizarea de combinații
potențial câștigătoare. În total există trei abilități ale Mâinii Zeului, câte una pentru fiecare zeu. Acestea sunt, după cum urmează:
Hades: Un set de simboluri este ales și se transformă în alte simboluri.
Poseidon: Unul sau două simboluri joker vor fi adăugate pe grilă.
Zeus: Două seturi de simboluri sunt distruse și eliminate de pe grilă.
Secvența Furia Olimpului este inițiată atunci când contorul de pe ecran este umplut complet. Contorul se va umple folosind numai combinații câștigătoare obținute cu simboluri de Zei. Simbolul joker
poate fi folosit ca parte a acestor combinații. Orice alte combinații nu contribuie la aceasta.
Contorul este alcătuit din 3 secțiuni. Se respectă regulile de mai sus; o combinație de cinci simboluri identice încarcă 3 secțiuni ale contorului, o combinație de patru simboluri identice încarcă 2
secțiuni ale contorului, iar combinația de trei simboluri identice încarcă 1 secțiune a contorului.
Imediat ce contorul s-a umplut și nu există alte câștiguri, se va acorda o rundă gratuită. Multiplicatorul simbolurilor afișate este resetat. În secvența Furia Olimpului, se vor juca secvențele Mâna
Zeului consecutive cu Zeul asociat. Ordinea rămâne aceeași de fiecare dată când se inițiază secvența Furia Olimpului. Atunci când nu mai există câștiguri după fiecare afișare, un Zeu îți va efectua
secvența, iar jocul va continua normal până nu mai există câștiguri suplimentare. Secvența se repetă până la încheierea jocului și până când toate secvențele Mâna Zeului au fost efectuate. Toate
câștigurile sunt calculate și restituite înainte să înceapă următoarea rundă de joc.
Zeul activ este înlocuit cu Zeul care a fost pe ecran înainte să fie inițiată secvența Furia Olimpului.
Deblocarea întregii grile de simboluri va iniția secvența de rotiri gratuite. Alegeți una dintre cele 3 opțiuni disponibile de rotiri gratuite. Dacă alegeți zeul Hades veți primi 4 rotiri inițiale gratuite; Dacă
alegeți zeul Poseidon veți primi 5 rotiri inițiale gratuite; Dacă alegeți zeul Zeus veți primi 8 rotiri inițiale gratuite. Secvența Mâna Zeului asociată va fi activă pe durata rotirilor gratuite, inițiindu-se la
fiecare rotire necâștigătoare pentru a vă ajuta să creați în continuare ocazii cu potențial de câștig! Multiplicatorul afișărilor nu este resetat între rundele de joc în timpul secvenței rotiri gratuite și
poate crește până la maxim x20!
Secvența rotiri gratuite poate fi extinsă dacă încărcați la maxim contorul de pe ecran, respectând aceleași reguli descrise anterior. Zeul Hades acordă 4 rotiri inițiale gratuite; Zeul Poseidon acordă 3
rotiri inițiale gratuite; Zeul Zeus acordă 2 rotiri inițiale gratuite. Numărul maxim de rotiri gratuite este 20. Secvența Furia Olimpului nu este activă în timpul rotirilor gratuite. Dacă grila este deblocată
în timpul unei rotiri gratuite, câștigați un premiu instant de 100x a pariului dvs. total!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.50%, 87.50%, 91.49%, 94.51%, 96.50%*.
*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.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.
Start
- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.

