Regulile jocului The Legend of Shangri-La:
Cluster Pays™ Touch
Prezentare joc
•

•
•
•
•
•
•
•

The Legend of Shangri-La: Cluster Pays™ Touch este un slot video cu 6 role și 5 rânduri care
conține un sistem mecanic Cluster Pays™. Funcțiile jocului includ Sticky Re-Spins, Random
Substitutions, Nudge Reel, și Free Spins.
Jocul este jucat cu clustere de simboluri, 1-10 niveluri ale mizei (10 fise per nivel) și diferite
valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL DE PLĂŢI.

Sistemul mecanic Cluster Pays™
•
•
•
•
•
•

Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau verticală cu
același simbol.
9 sau mai multe simboluri care apar într-un cluster acordă un câștig în conformitate cu
CASIERIE.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște clustere
separate.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată în CASIERIE înmulțită cu nivelul
mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.

Simboluri stivuite
•
•

Oriunde în joc, simbolurile Guru și simbolurile Free Spins apar ca simboluri suprapuse pe
role.*
Un simbol stivuit este un simbol care acoperă două poziții pe rolă și este contorizat astfel:
Numele Simbolurilor stivuite

Contorizat ca

Simbolurile Guru

Două simboluri*

Simboluri Free Spin
Un simbol

*În timpul Sticky Re-Spins și când sunt afectate de simbolurile Substitution, simbolurile Guru
acoperă o singură poziție.
o

•
•

Dacă un simbol Substitution aterizează pe un simbol Guru stivuit și se transformă,
partea expusă din Guru se va transforma într-o versiune simplă. Simbolul
Substitution nu are legătură cu simbolul pe care îl acoperă.
Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de modalitatea de aterizare a
rolei.
Orice parte a unui simbol stivuit inclus într-un cluster câștigător plătește în conformitate cu
CASIERIE.

Substitution Symbol
•

•
•

Un Substitution Symbol se transformă într-un simbol adiacent pentru a crea cel mai mare
câștig posibil, în conformitate cu CASIERIA. Dacă Substitution Symbol nu poate crea nicio
combinație câștigătoare, acesta nu se va transforma.
În cazul în care pe suprafața rolei se găsesc doar Substitution Symbols, acestea se vor
transforma în simbolul cu cea mai mare valoare.
Substitution Symbols nu pot înlocui simbolurile Free Spin.

Funcțiile de la jocul principal
Următoarele 4 funcții pot fi declanșate doar în timpul jocului principal:
1.
2.
3.
4.

Random Substitutions
Sticky Re-Spins
Nudge Reel
Free Spins

Notă: Doar o singură funcție poate fi activată la o învârtire.

Random Substitutions
•

•

•

Random Substitutions pot fi activate atunci când cel puțin 2 clustere cu același simbol
aterizează în jocul principal. Fiecare dintre aceste clustere trebuie să conțină cel puțin 4
simboluri.
Dacă funcția Random Substitutions este activată, cel puțin 1 simbol Substitutions este
adăugat pe role în poziții adiacente cu clusterele existente. Vor fi adăugate aleatoriu mai
multe simboluri Substitutions până când se obține un câștig.
Funcția Random Substitutions nu poate fi activată dacă sunt prezente complet sau parțial pe
role 3 simboluri Free Spins sau dacă Nudge Reel poate fi activată (pentru mai multe
informații, consultați secțiunea Nudge Reel).

•
•

Simbolurile Substitution sunt adăugate pe poziții adiacente cu clusterele existente sau cu
alte simboluri Substitution, cu excepția rolelor 1 și 6.
Câștigul este evaluat la finalul învârtirii.

Sticky Re-Spins
•

•
•
•
•
•

•

Cel puțin 2 clustere necâștigătoare ale aceluiași simbol, care apar oriunde pe role, pot să
activeze funcția Sticky Re-Spins. Dacă există două simboluri care ambele satisfac condiția,
atunci este ales simbolul cu câștigul cel mai mic.
Fiecare cluster inițial trebuie să fie alcătuit din cel puțin 5 simboluri, până la maxim 8
simboluri.
În timpul Sticky Re-Spins, nu se poate câștiga cu oricare alt simbol care este diferit de
simbolul care a activat funcția. Acesta este denumit simbolul funcție.
Funcția Sticky Re-Spins nu poate fi activată dacă există un câștig sau dacă este activă oricare
altă funcție.
În timpul Sticky Re-Spins, simbolurile funcției rămân lipite pe role și restul simbolurilor se
învârtesc din nou.
Simbolurile se învârtesc independent, însă simultan, pe role. Acest lucru continuă până când
aterizează pe role noi simboluri funcție. Câștigul de la ultimul cluster este acordat în
conformitate cu TABELUL DE PLĂȚI.
Funcția Sticky Re-Spins este jucată la același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea care
a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi modificate pe durata unei reînvârtiri.

Nudge Reel
•

•

•

Dacă 2 simboluri Free Spins aterizează pe role și un alt simbol Free Spins aterizează în
dreapta lor, în exteriorul zonei vizibile a rolei, cel de-al treilea simbol poate fi deplasat înapoi
pe role pentru a activa Free Spins.
Nudge Reel nu se va declanșa dacă deplasarea poate crește, scădea sau crea un cluster
câștigător. Dacă este activată Nudge Reel, 1 simbol Free Spins este deplasat pe role, activând
astfel Free Spins. Dacă există mai multe simboluri care îndeplinesc criteriul, este ales
simbolul cel mai din stânga.
Eventualele câștiguri cluster care sunt simultane cu această funcție vor fi evaluate înainte de
deplasarea rolei.

Free Spins
Simbolul Free Spin este un simbol Scatter. 3 sau mai multe simboluri Free Spin, care apar complet
sau parțial în orice loc pe role la jocul principal, activează Free Spins în conformitate cu CASIERIE.
•
•
•
•

3 simboluri Free Spins = 5 Free Spins
4 simboluri Free Spins = 6 Free Spins
5 simboluri Free Spins = 7 Free Spins
6 simboluri Free Spins = 8 Free Spins

la Free Spins, simbolurile aleatorii Substitution vor fi adăugate și scoase de pe role la fiecare
învârtire. Primele 2 simboluri Substitution vor fi plasate aleatoriu pe role. Celelalte simboluri
Substitution din timpul funcției Free Spins vor fi adăugate pe poziții adiacente clusterelor formate de
primele 2 simboluri Substitution.

1. După fiecare învârtire și după ce rolele s-au oprit, sunt adăugate pe role între 2 și 6 simboluri
Substitution.
2. Dacă simbolurile Substitution pot crea un cluster câștigător, acestea se vor transforma în
simbolul selectat.
3. Câștigurile potențiale sunt adunate la valoarea totală a câștigului de la Free Spins.
4. Simbolurile care erau inițial simboluri Substitution se transformă înapoi în forma lor inițială.
5. Înainte de următoarea învârtire, sunt scoase de pe role între 1 și 4 simboluri Substitution din
poziții aleatorii. Între învârtiri vor rămâne mereu pe role un număr minim de 2 simboluri
Substitution.

Învârtire suplimentare
•
•
•

Dacă câștigul total de la runda Free Spins are valoarea mai mică de 10 ori valoarea mizei,
poate fi acordată 1 învârtire suplimentară.
La această învârtire suplimentară, nu este scos de pe role niciun simbol Substitution.
Învârtirea suplimentară nu poate fi reactivă la aceeași rundă Free Spins.

• Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la
runda care a activat Free Spins. Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a
fisei ca runda care a activat Free Spins.
Jocul principal

Buton de rotire
Atingeţi pentru a începe jocul la nivelul curent al mizei şi al valorii fisei.
În modul peisaj, atingeţi zona de joc pentru a ascunde butonul Invârtire.
Stop rapid: Atingeţi zona de joc în timpul unei învârtiri pentru a opri rolele.

Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.
S-ar putea ca unele dispozitive și browsere să nu accepte toate setările prezentate.
Sunet
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetul fără a accesa meniul setări.

Meniul Setări rapide
Atingeţi semnul plus pentru a accesa meniul Setări rapide.

Joc automat
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Jocul automat fără a accesa meniul setări. Setează
implicit 50 de runde.

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Rotire rapidă fără a accesa meniul setări.

Ieşire
Atingeţi pentru a ieşi din joc.
Setările jocului şi Informaţii despre joc

Setări de sunet
•
•

Sunetele jocului: Atinge butonul pentru a opri sau porni sunetul.
Vibraţiile jocului: Apăsaţi comutatorul pentru a porni sau opri vibraţiile.
Dispozitivul vibrează la declanșarea anumitor evenimente de joc.

Setări rotire
•

Joc automat: Trageți sau atingeți glisorul pentru a permite jocului automat să
seteze opțiunile de joc automat și numărul de runde. Jocul automat porneşte jocul
pentru numărul selectat de învârtiri.
o Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
o Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
o Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
o Oprire dacă se câştigă Free Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Free Spins înaintea încheierii numărului setat de runde de joc automat.

Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
•
•

Rotire rapidă: Atinge butonul pentru a opri sau porni Rotirea rapidă.
Modul pentru stângaci: Atingeţi pentru a activa sau dezactiva modul pentru
stângaci.

Setări miză
•
•
•
•

Miză în numerar: Afişează valoarea mizei dvs. în moneda selectată.
Miza în fise: Afişează valoarea mizei dvs. în fise.
Nivelul mizei: Trageți sau atingeți glisorul pentru a selecta numărul de fise de
mizat.
Valoarea fisei: Trageţi sau atingeţi glisorul pentru a selecta valoarea fisei.

Tabelul de plăţi
Atingeţi pentru a vedea combinaţiile câştigătoare şi plăţile.

Regulile jocului
Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.

Istoricul jocului
Atingeţi pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.
Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.

Înapoi
Atinge pentru a reveni la jocul principal.
Joc automat şi Rotire rapidă

Joc automat
Atingeţi pentru a începe Jocul automat. Numărul de învârtiri selectate este afișat pe buton.

Oprire joc automat
Atingeţi pentru a opri Jocul automat. Numărul de învârtiri rămase este afişat pe buton.

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a porni Rotirea rapidă.

Notă: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.59%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Cluster Pays™

Clusterul plătește™

Stacked symbols

Simboluri stivuite

Random Substitutions Substituții aleatorii
Sticky Re-Spins

Re-învârtiri lipicioase

Scatter

Dispersie

Nudge Reel

Rolă deplasată

Free Spins

Învârtiri gratuite

Regulile jocului sunt generate:

