Agent of Hearts
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.
Regulament de joc
Agent of Hearts este un joc video slot jucat pe o grijă de simboluri 7-7-5-5-5-7-7.
Simbolurile cad în grilă pentru a crea câștiguri. 5 sau mai multe simboluri conectate alăturat dintr-un
cluster acordă un premiu. Numai cel mai mare câștig din cluster este plătit. Simbolurile câștigătoare sunt
eliminate. Simbolurile noi vor cădea și vor umple golurile. Mai multe clustere cu același simbol care nu
sunt conectate sunt plătite ca clustere separate.
La orice rotire fără câștig, există o șansă ca 4 până la 7 Heart Wilds Aleatorii să fie adăugate la grilă.
Heart Wilds înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția Keys.
Simbolurile Agent sunt colectate atunci când fac parte dintr-o combinație câștigătoare, colectați 6
pentru a debloca secvența Agent asociată. Alternativ, White Rabbit poate apărea aleatoriu și
deblochează instantaneu o secvență Agent. Secvențele Agent se declanșează după ce combinațiile
câștigătoare și cascadele se termină. Dacă mai multe secvențe Agent sunt deblocate în același timp,
atunci secvența în care acestea joacă este următoarea: Cupcake Splat, Smokin’ Phat, Grinning Cat, Mad
Hat. Secvențele Agent nu pot fi redeclanșate și sunt garantate în Queen’s Heart Free Spin. Secvențele
Agent se resetează la începutul fiecărei rotiri.
În secvența Cupcake Splat, Dormouse aleargă de sus până jos pe grilă, lăsând o dâră de bombe-brioșe în
urma lui. Bombele-brioșe explodează și fie vor elimina simbolul de dedesubt, fie le vor transforma întrun simbol selectat aleatoriu.
În secvența Smokin' Phat, Caterpillar suflă 1 până la 3 trasee de fum pe grilă în linii diagonale. Fumul va
elimina simbolurile de dedesubt sau le va transforma într-un simbol selectat aleatoriu.
În secvența Grinning Cat, rânjetul Cheshire Cat apare peste grilă. Rânjetul va elimina simbolurile de
dedesubt sau le va transforma într-un simbol selectat aleatoriu.
În secvența Mad Hat, între 6 și 9 dintre pălăriile Mad Hatter apar peste grilă. Pălăriile se rotesc și
îndepărtează orice simbol adiacent, înainte de a transforma simbolul de dedesubt într-un simbol
selectat aleatoriu.
Colectați 3 Keys într-o rotire pentru a declanșa Queen’s Heart Free Spin. Queen’s Heart Free Spin este o
singură rotire gratuită care nu poate fi redeclanșată, deoarece Keys sunt eliminate din grilă și nu mai pot
apărea alte Keys în timpul acestei secvențe.

În Queen’s Heart Free Spin, fiecare secvență Agent este deblocată și se desfășoară în ordine: Cupcake
Splat, Smokin’ Phat, Grinning Cat, Mad Hat. După ce toate cascadele s-au încheiat, Queen’s Heart Mega
Wild dezlănțuie secvența Heart Wilds Aleatorie înainte de a sări pe grilă, ca un simbol 3x2 Mega Wild,
care înlocuiește toate simbolurile.
Rentabilitatea medie teoretică (RTP) este de 96.25%. RTP alternativ 84.26%, 87.26%, 91.28%, 94.28%.
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.
Start / Spațiu
- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan. Apasati pe rotire pentru a incepe.

