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Arcane: Reel Chaos™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține
substituții Wild, 4 mini funcții și Free Spins progresive.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe) și valori diferite ale mizei.
Valoarea mizei este setată de la săgețile de creștere sau scădere din dreptul secțiunii
VALOARE FISĂ.
SOLD afișează suma de bani sau fise disponibilă pentru mizare.
Jocul se poate juca cu Bani sau Fise și jucătorul poate comuta între cele două în orice
moment din timpul unui joc, inclusiv la Free Spins.
Pentru a comuta între bani și fise, faceți clic pe 1 din cele 3 câmpuri de pe ambele laturi ale
butonului învârtire.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de plăţi.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în TABELUL DE PLĂȚI înmulțită cu
oricare din multiplicatorii aplicabili.
Valorile câștigurilor cu simbol afișate în TABELUL DE PLĂȚI sunt dinamice și se modifică în
funcție de valoarea selectată a mizei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga
spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor cu simboluri
Scatter.
Doar o singură mini funcție poate fi activată la un moment dat.
După încheierea unei mini funcții, câștigul total de la mini funcție este adăugat la soldul în
bani sau în fise.
Câştigurile de la Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile de pe linia de miză iniţială.
Mini funcțiile nu pot fi activate în același timp cu Free Spins.

Wild
•
•

Simbolurile Wild normale pot să apară pe orice rolă la jocul principal și la Chrono Re-spins și
înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie câştigătoare posibilă pe
o linie de miză conform cu CASIERIE.

Stacked Wilds ale lui Psyop
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Funcția este activată aleatoriu în jocul principal.
Când apare Psyop în timpul unei învârtiri, sunt create 3 suprapuneri Stacked Wild care
acoperă o întreagă rolă.
Stacked Wilds apare pe rolele 2 sau 3 pe durata funcției.

Multiplicatorul lui Flare
•
•
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Funcția este activată aleatoriu în jocul principal atunci când apare un câștig pe linia de miză.
Când Flare apare în timpul unei învârtiri, multiplicatorul crește câștigurile pe linia de miză cu
x3, x4 sau x5.
Multiplicatorii se aplică la învârtirea curentă și înmulțesc toate câștigurile pe linia de miză.

Re-spin a lui Chrono
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Funcția este activată aleatoriu la jocul principal la o rundă de joc necâștigătoare, însă nu și
când 3 simboluri Scatter apar pe role.
Funcția Re-spin a lui Chrono activează o Re-spin pe toate cele 5 role după o învârtire fără
câștiguri. Funcția Re-spin va continua până când apare un câștig pe linia de miză.
În timpul funcției Re-spin a lui Chrono, simbolurile Scatter nu sunt prezente pe role.
Pentru fiecare re-învârtire, un multiplicator progresiv mărește câștigurile pe linia de miză cu
minim x2 și până la maxim x10. Cu fiecare nouă re-învârtire, multiplicatorul este mărit cu 1.
Multiplicatorii se aplică la învârtirea curentă și înmulțesc toate câștigurile pe linia de miză.

Overlay Wilds ale lui Zero.x
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Funcția este activată aleatoriu în jocul principal.
Când Zero.x apare pe role în timpul unei învârtiri, sunt create aleatoriu între 3 și 5 simboluri
Overlay Wild.
Această funcție poate fi activată la orice învârtire de la jocul principal: chiar și la învârtirile la
care există un câștig pe linie.

Free Spins
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3 simboluri Scatter care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează Free Spins.
Atunci când Free Spins sunt activate, este acordat un câștig bonus cu valoarea de x5 ori
valoarea mizei.
La Free Spins, eroii se luptă cu inamicul, Deep Pockets, în până la 4 etape diferite. Dacă eroul
trece de etapa finală, este acordat un câștig bonus suplimentar.
Eroii și Deep Pockets au fiecare câte un contor de sănătate. La fiecare învârtire, bara de
sănătate a eroului sau a inamicului curent va scade cu o unitate. Dacă învârtirea oferă un
câștig, bara de sănătate a inamicului scade cu o unitate, dacă învârtirea nu oferă niciun
câștig, bara de sănătate a eroului scade cu o unitate. Când contorul de sănătate a lui Deep
Pockets este golit, începe o nouă etapă și are loc o nouă bătălie. Lupta de la Free Spins se
încheie când contorul de sănătate a eroilor sau a lui Deep Pockets ajunge la zero.
Atunci când funcția începe, contorul de sănătate al eroilor conține 6 puncte de sănătate și
are un multiplicator x1. La fiecare etapă în care eroii îl înving pe Deep Pockets, contorul de
sănătate și multiplicatorul cresc cu 1. Contorul de sănătate poate crește doar până la
valoarea sa maximă de 6 puncte. Când se încheie etapa a 4-a și ultima împotriva lui Deep
Pockets, bara de sănătate nu va crește.
Deep Pockets începe cu un număr diferit de puncte de sănătate, în funcție de etapă: la Etapa
1 are 2 puncte de sănătate și un multiplicator x1. La Etapa 2 are 4 puncte de sănătate și un
multiplicator x2. La Etapa 3 are 5 puncte de sănătate și un multiplicator x3, în timp ce la
etapa 4 are 6 puncte de sănătate și un multiplicator x4.
Contorul de sănătate al inamicului nu poate crește, poate doar să scadă.
Dacă se trece de ultima etapă a lui Deep Pockets, se acordă un bonus cu valoarea de 10 ori
valoarea mizei inițială pentru fiecare punct de sănătate rămas.
Doar simbolurile personaj pot să apară pe role în timpul Free Spins (consultați TABELUL DE
PLĂȚI pentru simbolurile personaj).
Free Spins sunt jucate cu aceeași valoare a mizei ca la runda care a activat Free Spins.
Multiplicatorii se aplică la învârtirea curentă și înmulțesc toate câștigurile pe linia de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

•

Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de
la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului
•

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

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la
valoarea curentă a mizei (alternativ, apăsați
tasta spațiu).

Faceți clic pentru a accesa setările jocului și
informațiile de joc.
Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire
rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau
folosiţi glisorul pentru a regla nivelul sunetului.
Faceți clic pentru a selecta numărul de runde de
Joc automat.

Dacă au fost alese rundele de joc automat,
numărul de runde rămase sunt afișate pe
butonul învârtire. Faceți clic pe butonul învârtire
pentru a opri jocul automat.

Faceți clic pe săgețile sus și jos pentru a
modifica valoarea fisei.

Pentru a comuta între bani și fise, faceți clic pe
1 din cele 3 câmpuri de pe ambele laturi ale
butonului învârtire.

Faceți clic pentru a accesa setările jocului și
informațiile de joc.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.
Derulați în sus și în jos pentru a vedea
informația.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările
jocului și selectați opțiunile jocului. Consultați
secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
notă:
Jurnalul
jocului va
afișa
mereu
fisa, nu
valoarea
în bani
indiferent
de modul
Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al
ales
jocurilor dvs. Istoricul jocului (nu este disponibil înainte de
când jucaţi pentru divertisment)
joc.
Reamintim
că un
câștig în
bani este
egal cu un
câștig în
fise
înmulțit cu
valoarea
fisei.

Opţiuni Setări joc
•
•
•
•

Pentru a accesa setările jocului, faceți clic pe pictograma roată dințată din meniu.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.

Opţiuni complexe joc automat

•
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Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau
este egală cu suma specificată.
Oprire dacă se câştigă Free Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă Free Spins înaintea
încheierii numărului setat de runde de joc automat.
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.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de Oprire joc automat.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc
automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.81%

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.

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

Înlocuitor

Overlay Wild

Wild cu suprapunere

Free Spins

Învârtiri gratuite

Re-Spin

Re-învârtire

Stacked Wild

Înlocuitor grămadă

Scatter

Dispersie

Big Win

Câștig mare!

Mega Win

Mega câștig!

Super Mega Win

Super mega câștig!

Win

Câştig

Balance

Sold

Bet

Miză

Victory Bonus

Bonus la victorie

Regulile jocului sunt generate:

