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Reel Rush 2 Touch™ este un slot video cu 5 role cu până la 3125 de direcții de miză care conține
substituții Wild, Random Features, Re-Spins, Free Spins și Super Free Spins.
Jocul se joacă cu între 45 și 3125 de direcții de miză, 1-10 niveluri ale mizei (20 de fise pe 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.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când
jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite direcţii de miză.
Simbolurile identice în orice poziție pe trei sau mai multe role adiacente, începând cu rola din
partea cea mai din stânga până pe rola cea mai din dreapta, au ca rezultat un câștig pe direcția
de miză.
Câştigurile Direcţii pariu se achită numai dacă sunt în succesiune de la cea mai din stânga la
dreapta.
Un exemplu urmează:
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Este plătită doar cea mai lungă combinaţie identică pe simbol.
Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe suplimentare ale simbolului
apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung câştig pe direcţia de miză.
Un câștig în fise pe direcția de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăți înmulțită cu
nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea, înmulțită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite direcţii de miză.
Câștigul maxim total la o rundă de joc este limitat la 500000 de fise înmulțite cu nivelul mizei.
Când câștigul total curent atinge valoarea limitării câștigului la o rundă de joc, Re-Spins, Free
Spins, și Super Free Spins se încheie. Toate Super Tokens acordate de la Funcțiile aleatorii sau
deblocările de blocuri sunt adăugate la Super Token Meter și runda se încheie.

Zona rolei & Re-Spins
•
•
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La jocul principal, există blocuri care ascund mai multe poziții ale rolei.
O combinaţie câştigătoare la orice învârtire din jocul principal activează 1 Re-învârtire, de până
la maxim 5 Re-învârtiri.
De fiecare dată când există un câștig, sunt deblocate 2 blocuri și zona rolei este extinsă, fiind
acordată o Re-Spin.
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Dacă există un câștig în timpul unei Re-Spin, încă 2 blocuri sunt deblocate și se acordă încă o ReSpin.
De fiecare dată când sunt deblocate 2 blocuri, Free Spins Meter din partea dreaptă a zonei de
joc se umple cu 1 stea.
Când Free Spins Meter colectează toate stelele și toate blocurile sunt deblocate, este activat
ecranul Free Spins.
Dacă nu există niciun câștig la o Re-Spin, Re-Spins se încheie și zona de rolei și Free Spins Meter
sunt ambele resetate la starea inițială.

Învârtiri / Re-Spins / Free Spins

Zona rolei

Direcţii de miză

Învârtire iniţială

45

Re-Spin 1

135

Re-Spin 2

405

Re-Spin 3

675

Re-Spin 4

1125

Re-Spin 5

1875

Free Spins

3125
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Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea care a activat ReSpins.
Eventualele câștiguri de la Re-Spins sunt adăugate la eventualele câștiguri de la învârtirea
inițială.

Random Features
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În timpul jocului sunt acordate între 0 și 3 Random Feature înainte de terminarea învârtirii.
Toate câștigurile sunt calculate după acordarea Random Features.
Random Features sunt acordate în ordinea apariției acestora.
Pot fi acordate următoarele Random Features:
o Second Chance: Dacă apare o situație fără câștig în timpul unei învârtiri, rolele se
reînvârtesc. Nu este deblocat niciun bloc dacă funcția Block Breaker nu este acordată
simultan. Această Random Feature poate fi acordată doar la jocul principal și la ReSpins.
o Block Breaker: 2 sau 4 blocuri sunt deblocate și zona rolei este extinsă urmărind același
model ca cel descris în secțiunea Zona Rolei și Re-Spins. Dacă această funcție
deblochează ultimele blocuri rămase la jocul principal, sunt activate Free Spins, chiar
dacă nu există niciun câștig. Această Random Feature poate fi acordată doar la jocul
principal și la Re-Spins.
o Random Wilds: 1-3 simboluri Wild aterizează aleatoriu pe role de fiecare dată când
Random Feature este acordată. Simbolurile Wild nu pot fi puse peste un simbol Wild, un
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o
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bloc blocat sau pe Rola 1. Această funcție aleatorie poate fi acordată de mai multe ori în
timpul aceleași învârtiri.
Symbol Multiplier: Un simbol aleatoriu, cu excepția celui Wild, primește un Multiplier cu
valoarea x5, x10, x15 sau x20 pentru toate câștigurile cu acest simbol. Această Random
Feature poate fi acordată de mai multe ori în timpul aceleași învârtiri. În acest caz, este
acordată altor simboluri. Dacă este primită Symbol Upgrade Random Feature în timpul
aceleași învârtiri, nu este acordată Symbol Multiplier Random Feature.
Symbol Upgrade: Un simbol aleator primește o îmbunătățire. După oprirea rolelor,
simbolul ales, dacă este vizibil pe role, este transformat în simbolul aflat înaintea sa în
Tabelul de plăți. Acest simbol îmbunătățit înlocuiește toate instanțele simbolului inițial
de pe role. Îmbunătățirea maximă este obținerea simbolului Căpșune. Dacă este primită
Symbol Upgrade Random Feature în timpul aceleași învârtiri, nu este acordată Symbol
Upgrade Random Feature.
Extra Free Spins: Este acordată o Free Spin suplimentară. Această Random Feature
poate fi acordată la Free Spins și Super Free Spins.
Extra Super Tokens: 3 sau 15 jetoane sunt adăugate la Super Token Meter.
Multiplier Boost: Contorul Progressive Multiplier Meter crește cu 1. Funcția aleatorie
Multiplier Boost poate fi acordată de mai multe ori în timpul aceleași învârtiri. Această
Random Feature poate fi acordată doar la Super Free Spins.

Free Spins
•
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Deblocarea completă a zonei de joc activează ecranul Free Spins cu trei opțiuni diferite:
o Start: Pornește 8 Free Spins sau 8 Super Free Spins (dacă există cel puțin 2000 de Super
Tokens).
o Riscare Super Tokens: Riscați pentru șansa de a participa la Super Free Spins folosind
numărul curent de Super Tokens.
o Cumpărare Super Tokens: Cumpărați Super Tokens pentru a ajunge la 2000 de jetoane și
pentru a participa direct la Super Free Spins.
o Notă: Opțiunea de a cumpăra Super Tokens s-ar putea să nu fie disponibilă în toate
cazinourile.
o În cazul în care participați la Free Spins în timpul jucării Rundelor gratuite oferite de
operatorii externi, nu există opțiunea de a cumpăra Super Tokens.
o Dacă Super Token Meter este umplut cu cel puțin 2000 de Super Tokens, jocul intră
direct la Super Free Spins. Puteți colecta un număr infinit de Super Tokens.
o Dacă Super Token Meter nu este umplut cu cel puțin 2000 de Super Tokens, însă există
un câștig de peste 5000 înmulțit cu miza în monedă, jocul intră direct la modul Free
Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat
Free Spins.
La finalul Free Spins:
o Jocul revine la jocul principal.
o Zona rolei este resetată la forma sa inițială.
o Sunt vizibile pozițiile rolei de la ultima învârtire de la Free Spins.
Câmpul câștig total include toate câștigurile din timpul Free Spins adăugate la câștigul total de la
momentul activării Free Spins.

Super Token Meter
•
•
•

Jocul începe cu 0 jetoane.
De fiecare dată când un bloc este deblocat, sunt colectate 1-5 jetoane la Super Token Meter.
Numărul de Super Tokens colectate disponibile la Super Token Meter, aflat în partea stângă a
zonei de joc, depinde de combinația dintre nivelul mizei și valoarea fisei. Numărul de Super
Tokens va fi salvat la deconectare și valorile Super Token Meter sunt actualizate când jucătorul
modifică mărimea mizei.

Cumpărare Super Tokens & Riscare Super Tokens
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Jetoanele pot fi acordate și la Funcția aleatorie Extra Super Tokens, achiziționate prin funcția
Cumpărare Super Tokens sau câștigate în timpul funcției Riscare Super Tokens.
La funcția Cumpărare Super Tokens pot fi achiziționate 400, 1000 sau 2000 de Super Tokens și
colectate în Super Token Meter. Costul pentru Super Tokens este de 120, 300 și, respectiv, 590
de fise (înmulțite cu nivelul mizei). Banii pentru achiziționarea Super Tokens sunt luați din soldul
Bani și adăugați la Miză în Urmărire joc. Achiziția poate fi repetată de mai multe ori.
La funcția Riscare Super Tokens, învârtiți o Roată cu două secțiuni: o secțiune galbenă
câștigătoare și o secțiune albastră necâștigătoare. Atunci când faceți clic pe butonul Riscare și
confirmați că riscați, Roata se învârtește. Probabilitatea de activare a Super Free Spins este
afișată în procente.
La funcția Riscare Super Tokens:
o Puteți risca Super Tokens adunate pentru șansa de a activa Super Free Spins.
o Probabilitatea de a activa Super Free Spins crește proporțional cu numărul de Super
Tokens deținute când s-a activat funcția. Adică, cu cât sunt colectate mai multe Super
Tokens, cu atât este mai mare probabilitate de activare a Super Free Spins.
o După activarea acestei funcții, fie veți primi suficiente Super Tokens pentru a activa
Super Free Spins, fie pierdeți Super Tokens adunate fără a activa Super Free Spins. Dacă
riscarea nu a reușit, veți primi totuși 8 Free Spins.
Cumpărarea de Super Tokens suplimentare sau activarea funcției Riscare Super Tokens nu este
posibilă când Contorul Super Token conține deja 2000 sau mai multe Super Tokens.
Notă: Opțiunea de a cumpăra Super Tokens s-ar putea să nu fie disponibilă în toate cazinourile.

Super Free Spins
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Când sunt activate Super Free Spins:
Acestea vor fi jucate cu aceeași valoare a fisei și nivel al mizei ca runda care a activat Super Free
Spins.
2000 de Super Tokens vor fi scoase din Super Token Meter, aflat în partea stângă a zonei de joc.
La Super Free Spins, toate câștigurile sunt înmulțite cu Progressive Multiplier afișat pe
Progressive Multiplier Meter.
Contorul Multiplicatorului progresiv: Acest contor din partea dreaptă a zonei de joc prezintă
Progressive Multiplier pentru toate câștigurile din timpul Super Free Spins.
Progressive Multiplier crețte de fiecare dată când apare un câștig sau când este activată
Multiplier Boost Random Feature.
La Finalul Super Free Spins:
o Jocul revine la jocul principal.

o
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Zona rolei este resetată la forma sa inițială.
Sunt vizibile pozițiile rolei de la ultima învârtire de la Super Free Spins.
Câștigul total de la Super Free Spins este adăugat la câștigul total obținut în momentul activării
Super Free Spins.

Simbol Wild
•
•

Simbolurile Wild pot să apară pe rolele 2, 3, 4 și 5 la jocul principal, Re-Spins, Free Spins și Super
Free Spins și înlocuiesc toate simbolurile.
Simbolurile Wild înlocuiesc pentru cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o direcție
de miză conform cu Tabelul de plăți.

Funcţiile jocului
•

Buton

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al mizei și valoare a
fisei (alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați opțiunile jocului.
Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla
volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca automat
jocul. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau vedeţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire Joc automat.

Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin
paginile din Tabelul de plăţi.

Faceţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc
•
•
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Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în
modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Unele cazinouri pot funcţiona fără toate setările de joc prezentate.

Opţiuni complexe joc automat
•
•
•
•
•
•
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Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC AUTOMAT și, după aceea, pe Setări
complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat când se câștigă Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este
egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu
suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.

•

Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se vor
aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.

•

Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea implicită.

•

Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

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
•

Câștigul teoretic al jucătorului la acest joc poate avea valori între 95.53 - 96.58%
o *Procentul depinde de strategia aleasă de jucător după activarea Free Spins. Strategiile
care implică achiziționarea de Super Tokens, în loc de Riscarea Super Tokens sau doar
participarea la Free Spins oferă, în medie, un RTP ușor mai mare. Cel mai mare RTP
posibil (96,58%) poate fi atins prin achiziționarea a 2000 de Super Tokens o singură dată.
o Notă: Dacă opțiunea de a cumpăra Super Tokens nu este disponibilă, RTP-ul jocului va fi
95,53.

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

Termen tradus

Random Features

Funcții aleatorii

Wild

Înlocuitor

Re-Spins

Re-învârtiri

Free Spins

Învârtiri gratuite

Super Free Spins

Super Învârtiri gratuite

Second Chance

A doua șansă

Block Breaker

Spărgătorul de blocuri

Random Wild

Wild aleator

Symbol Multiplier

Multiplicator de simbol

Symbol Upgrade

Îmbunătățire simbol

Extra Super Tokens

Super jetoane suplimentare

No Feature

Nicio funcție

Extra Free Spins

Învârtiri gratuite suplimentare

Multiplier Boost

Accelerator Multiplicator

Super Token Meter

Contorul Super jetoanelor

Progressive Multiplier Meter

Contorul Multiplicatorului progresiv

Free Spins Meter

Contor Învârtiri gratuite

Super Tokens

Super Jetoane

BIG WIN

Câștig mare

MEGA WIN

Câștig mega

SUPER MEGA WIN

Câștig super mega

Regulile jocului sunt generate:

