REGULILE JOCULUI
VOLATILITATE ,,,,,

Jocurile cu volatilitate medie platesc constant iar valoarea ca�tigurilor variaza de la scazuta la foarte mare.
Toate simbolurile platesc de la stanga la dreapta pe liniile active.
Ca�tigul din Jocurile Gratuite este adaugat la ca�tigul pe linie.
Toate ca�tigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie.
Toate sumele sunt exprimate ca �i ca�tiguri reale in fise
Atunci cand se ca�tiga pe mai multe linii, toate ca�tigurile se adauga la ca�tigul total.
Numai eel mai mare ca�tig este platit pentru fiecare linie.
Ca�tigurile din jocurile gratuite se acorda jucatorului la finalul rundei.
lstoricul ca�tigurilor din jocurile gratuite con\ine toate ca�tigurile ciclului de joc.
Po\i folosi butoanele SPACE �i ENTER de pe tastatura
pentru a incepe �i a opri jocul.
RTP-ul maxim al acestui joc este 96.5%
RTP-uri alternative: 92%, 94%
MlzA MINIMA: 0,20€
MlzA MAXIMA: 100,00€
Defec\iunile anuleaza toate pla\ile �i jocurile.

CUM SE JOACA
Apasa butoanele

sau

pentru a schimba valoarea mizei �i a deschide meniul de schimbat miza.
Alege miza pe care vrei sa o joci.
Apasa butonul SPIN pentru a juca

INTERFATA DE BAZA A JOCULUI
deschide meniul de SETARI care con\ine setari ce afecteaza modul in care ruleaza jocul.
porne�te/opre�te sunetul �i muzica
deschide pagina cu lnforma\ii
Campurile CREDIT �i MlzA arata soldul curent �i miza totala.
Apasa pe aceste campuri pentru a schimba afi�area valorilor in fise sau cash.
�i

cresc sau scad miza curenta �i deschid meniul de schimbat miza.

oc AUTO Alleschide meniul de joc automat

MENIUL DE SETARI

JOC RAPID - activeaza modul joc rapid in care rolele pornesc toate in acela�i timp �i se opresc cat mai repede posibil
ECRAN INTRODUCERE - porne�te/opre�te ecranul introductiv
AMBIENT - porne�te/opre�te sunetul ambiental �i muzica jocului
EFECTE SONORE - porne�te/opre�te efectele sonore din joc
ISTORIC - deschide pagina cu istoricul jocurilor

CRAN INFORMATII

permit schimbarea paginilor cu informa\ii

)( inchide ecranul cu informa\ii

MENIU MlzA

Meniul mizelor afi�eaza numarul de linii disponibile in joc �i miza totala curenta, atat in fise cat �i cash.
Folose�te butoanele

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

JOC AUTOMAT

