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Ancient Egypt

REGULILE JOCULUI
VOLATILITATE
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Jocurile cu volatilitate ridicata platesc in medie mai rar, insa au o lilansa mai mare de a
acorda caliltiguri mari intr-o perioada scurta de timp.
Toate simbolurile platesc de la stanga la dreapta pe liniile active.
Calittigul din Jocurile Gratuite este adaugat la calittigul pe linie.
Toate caliltigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie.
Toate sumele sunt exprimate ca si castiguri reale in fise
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Poti folosi butoanele SPACE liti ENTER de pe tastatura pentru a incepe liti a oprijocul.
RTP-ul teoretic al acestuijoc este 96.13 %
Defectiunile anuleaza toate platile litijocurile.
RTP alternativ: 95.64%

CUM SEJOACA

Apasa butoanele

(±) sau Q pentru a sc�imba valoarea_ m!zei_liti � deschide meniul de schimbat miza.
Alege m1za pe care vre1 sa o Joc1.

Apasa butonul SPIN pentru ajuca

INTERFATA DE BAZJ\AJOCULUI
deschide meniul de SETARI care contine setari ce afecteaza modul in care ruleazajocul.
pornelilte/oprelilte sunetul liti muzica
deschide pagina cu lnformatii
Campurile CREDIT liti MlzA arata soldul curent liti miza totala.
Apasa pe aceste campuri pentru a schimba afililarea valorilor in fise sau cash.

Q liti G cresc sau scad miza curenta liti deschid meniul de schimbat miza.
OCAUTOMA

deschide meniul dejoc automat

MENIUL DE SETARI

JOC RAPID - activeaza moduljoc rapid in care rolele pornesc
toate in acelaliti timp liti se opresc cat mai repede posibil
ECRAN INTRODUCERE - pornelilte/oprelilte ecranul introductiv

AMBIENT - pornelilte/oprelilte sunetul ambiental liti muzicajocului
EFECTE SONORE - pornelilte/oprelilte efectele sonore dinjoc
ISTORIC - deschide pagina cu istoriculjocurilor

◄

ECRAN INFORMATII

permit schimbarea paginilor cu informatii
)( inchide ecranul cu informatii

MENIU MlzA

Meniul mizelor afiliteaza numarul de linii disponibile injoc liti miza totala curenta, atat in fise cat liti cash.
Foloselilte butoanele

(±)

liti

G

din campurile FISE PE LINIE liti VALOAREA FISEI pentru a schimba valorile.
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