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Game Help

Street Magic
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. 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
Adunați-vă pentru a urmări performanța unui magician misterios în Street Magic, un slot video cu 5 role, care se joacă pe 20 de linii
fixe.
Simbolul Magician acționează atât ca Scatter cât și ca Joker și apare numai pe rolele 1, 3 și 5. Atunci când este folosit ca simbol Scatter,
Magicianul va iniția secvențe când apare pe role. Atunci când este folosit ca simbol Joker, Magicianul poate înlocui orice alt simbol pentru
a ajuta la realizarea combinațiilor câștigătoare.
Dacă apar două simboluri scatter Magician pe role se va activa secvența PERFORMANȚE MAGICIAN. Una dintre cele trei secvențe de mai
jos este apoi selectată aleatoriu și acționează pe role. Toate câștigurile sunt calculate și plătite la încheierea rundei de joc.
AMESTECAREA DE JOKERI: Patru simboluri Joker sunt distribuite aleatoriu pe role.
EXTENSIBILUL: Cele două simboluri scatter Magician se extind, creând două role de Jokeri.
TRANSPORTATORUL: Un al treilea simbol scatter Magician este adăugat pe role, activând secvența ROTIRI GRATUITE.
Inițiați secvența ROTIRI GRATUITE atunci când trei simboluri scatter Magician apar pe role. Acest lucru se poate realiza de la sine sau cu
ajutorul secvenței TRANSPORTATOR. Alegeți una din cărțile afișate pentru a descoperi câte rotiri inițiale au fost câștigate. Posibilitățile
sunt: 8, 10, sau 12.
Atunci când un simbol Joker apare pe role în timpul ROTIRILOR GRATUITE, acesta se va lipi de role și va rămâne în poziție până la
încheierea secvenței. Simbolurile Joker pot apărea pe toate rolele, în orice locație.
Se acordă ROTIRI GRATUITE suplimentare atunci când există cel puțin 1 Joker pe fiecare dintre cele 5 role. Alegeți una din cărțile
afișate pentru a descoperi câte rotiri suplimentare ați câștigat. Posibilitățile sunt: 4, 6, sau 8. Secvența poate fi reinițiată doar o singură
dată. Simbolul Scatter nu este vizibil în timpul ROTIRILOR GRATUITE.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.49%, 87.49%, 91.46%, 94.47%, 96.48%*
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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.
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.

