Battle for Cosmos
Ecranul de Încărcare
4 tipuri de Rotiri Gratuite
4 Jocuri de Bază / transformări
Simbol Wild special
Câștigă până la 6000x miza!
Tabelul de Plăți
WILD: înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
SCATTER: Apare pe toate role. Declanșează una dintre cele 4 funcții de Rotiri Gratuite
Cavalerii Wild
Jocul prezintă 4 simboluri diferite de Cavaleri Sălbatici.
În momentul în care oricare dintre aceste simboluri apar pe role, acestea se transformă pe ele însele
și unele dintre simbolurile adiacente în simboluri Wild speciale.
Fiecare cavaler are propriul model de transformare.
Direcția în care se dispun modelele configurațiilor de simboluri pe role este aleatorie.
Toate modelele de configurații sunt întotdeauna prezentate în întregime pe role.
Un număr de maxim 4 cavaleri pot apărea pe role la o rotire.
Dacă modelele se suprapun, un simbol Wild va putea face parte din mai multe configurații diferite.
Cavalerii sălbatici pot apărea pe fiecare rola, cu excepția Cavalerului Roșu, care poate apărea doar pe
rolele 2, 3 și 4.

Rotiri Gratuite cu Cavaleri
3 sau mai multe simboluri Scatter declanșează Rotirile Gratuite. Modul de Joc Automat (Autoplay) se
oprește automat atunci când sunt declanșate Rotirile Gratuite. Jucătorul va primi unul dintre cele 4
tipuri diferite de Rotiri Gratuite:
SIMBOLURI WILD CARE SE EXTIND CU 12 ROTIRI GRATUITE: în timpul Rotirilor Gratuite, Cavalerul
Roșu se extinde pe întreaga rolă. Toate câștigurile care conțin un simbol Wild se multiplică de 3x.
SIMBOLURI WILD CARE SE CONECTEAZĂ ÎNTRE ELE CU 15 ROTIRI GRATUITE: atunci când mai mulți
Cavaleri Verzi aterizează pe role în cadrul unei singure rotiri, aceștia vor forma un traseu, iar toate

simbolurile cu care se interesează traseul lor se vor transforma. Toate câștigurile care conțin un
simbol Wild se multiplică de 3x.
SIMBOLURI WILD CARE SE MUTĂ CU 9 ROTIRI GRATUITE: atunci când Cavalerul Roz apare pe role, se
deplasează un simbol la stânga pe oricare dintre cele trei rânduri disponibile la rotirea următoare.
Rotirile Gratuite continuă până în momentul în care toate simboluri Wild dispar de pe role.
SIMBOLURI WILD CARE SE COLECTEAZĂ CU 7 ROTIRI GRATUITE: imediat după apariția lor pe role,
toți Cavalerii Albaștri sunt colectați în contorul de deasupra rolelor. Atunci când sunt colectate 3 sau
mai multe simboluri Wild, acestea sunt aruncate la întâmplare pe role la rotirea următoare. Un număr
de maxim 15 wild-uri colectați pot cădea la fiecare rotire, iar contorul este resetat la 0 chiar dacă mai
mulți au fost colectați. Rotirile Gratuite continuă până când sunt acordate toate simbolurile Wild.
Opțiuni Mizare
Pentru a miza orice câștig, accesați butonul de miză.
Apoi selectați o carte roșie sau neagră.
Miza va fi dublată (x2) dacă selecția dvs., roșu sau negru, este corectă.
Câștigurile pot fi mizate de maxim 5 (x5) ori.
Opțiunea de mizare poate fi activată/dezactivată din meniul de setări.
Opțiunea Gamble nu este disponibilă în timpul jocului automat.
Linii de Plată
Reguli
Pariezi pe 30 de Linii de Plată fixe.
Alege pariul total prin selectarea multiplicatorului de pariuri.
Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta.Toate câștigurile sunt plătite pe Linii de Plată, cu
excepția simbolurilor Scatter.
Sunt adăugate câștigurile de pe liniile diferite.
Va fi plătit doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie.
Câștigurile cu Scatters se înmulțesc cu miza totală pariată.
Toate simbolurile de plată a liniei trebuie să apară pe o linie de plată și pe rolele consecutive care
încep de pe rola din stânga.
Câștigurile Scatter sunt adăugate liniilor câștigătoare.
Câștigurile Scatter sunt acordate pentru simbolurile care apar pe orice poziție de pe role, pentru
orice număr de linii jucate.
Câștigurile de pe linie sunt înmulțite cu multiplicatorul de pariuri.

Premiile afișate în Paytable sunt multiplicate și corespund pariului selectat.
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
Procentaj de câștig: 96.01%.

Suplimentare
Ai câștigat ** Rotiri Gratuite cu simboluri Wild care se Colectează
Ai câștigat ** Rotiri Gratuite cu simboluri Wild care se Mută
Ai câștigat ** Rotiri Gratuite cu simboluri Wild care se Conectează
Ai câștigat ** Rotiri Gratuite cu simboluri Wild care se Extind

