Leprechaun goes to Hell
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii
acesteia. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au rămas nedeterminate în jocurile incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Informații
Câștigurile de pe liniile de plată se întâmplă pe numărul selectat a liniilor de plată, conform informațiilor din tabelul de plată și regulile jocului. Atunci când câștigați pe Linii de plată multiple într-o
singură rundă de joc, se adună împreună toate câștigurile. Toate câștigurile din Secvențe (cum ar fi Rotirile Gratuite), Jocuri bonus și/sau simboluri Scatter (dacă este cazul) sunt, de asemenea,
adăugate la câștigurile de pe liniile de plată. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul rundei de joc. Secvența de Rotiri Gratuite sunt plătite cu acelați pariu și același număr de linii selectate
ca și runda de joc care activat secvența - decât dacă se menționează altfel. Pariul nu poate fi schimbat pe durata rundei curente de joc. Vă rugăm să citiți regulile de joc pentru informații
suplimentare.

Regulament de joc
Focul arde adânc în Leprechaun goes to Hell - un joc slot video cu 5 role și 25 de linii de plată fixe. Rolele sunt aprinse de către diavolița „Evilene”, un spiriduș energic ce topește vase de aur, poțiuni
în fierbere și multe altele, ce vă va lăsa cu dorința fierbinte de a câștiga jackpot-urile!
Leprechaun goes to Hell are două simboluri joker (Evilene și Leprechaun) care înlocuiesc orice simbol de pe rolă cu excepția simbolurilor scatter, pentru a vă ajuta să realizați combinații câștigătoare.
Dacă spiridușul și Evilene fac parte din aceeași combinație de linie de câștig, atunci linia de câștig se va dubla!
Trei simboluri scatter vase cu aur de pe role vor aprinde rolele, declanșând 10 rotiri gratuite cu un multiplicator de 2 ori. Afișarea a trei vase de aur suplimentare în timpul secvenței va acorda 10
rotiri gratuite suplimentare și va crește multiplicatorul prin 2, pentru un număr de maxim 50 de rotiri gratuite consecutive și un multiplicator de câștig de maxim 10!
Trei simboluri scatter boonus Evilene care se află pe role vor iniția runda Bonus Infernal, unde vi se vor acorda 10 Rotiri Infernale gratuite. Un simbol special în formă de inimă care apare pe rola din
mijloc vă acordă 1 Rotire Infernală suplimentară, până la un număr de maxim 50 de Rotiri Infernale consecutive. Secvența bonus transformă jocul într-un joc slot video înflăcărat cu 3 role și 5 linii
fixe de plată.
Obiectivul dvs. în timpul rundei de Bonus Infernal este de a mări temperatura destul de mult încât să câștigați jackpot-urile! Fiecare câștig va mări temperatura cu un număr aleatoriu, încălzind
termometrul cu 4 niveluri de jackpot-uri care fierb. Termometrul va afișa temperatura necesară pentru a câștiga jackpot-urile. Cu cât acesta indică o temperatură mai mare, cu atât mai multe
jackpot-uri veți câștiga! Căldura se va intensifica atunci când pariurile sunt mai mari, lucru care vă va mări șansele de a câștiga jackpot-urile!
Pe durata jocului principal, simbolurile Spiridușul (The Leprechaun) și oala de aur pot apărea pe role. Simbolul Evilene apare numai pe rolele 2, 3 și 4. Dacă pe role apar doar două simboluri scatter
Evilene bonus și nu este inițiată nicio altă secvență, vi se va acorda o re-rotire gratuită pe ultima rolă rămasă în mijloc, pentru o a doua șansă la obținerea unei intrări în runda Bonus Infernal!
Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) este de 84.50%, 87.56%, 91.50%, 94.57%, 96.54%, 96.54%*.
*setat în prealabil în setările jocului
1. Consultați tabelul de plăți pentru a vedea cum puteți câștiga jackpotul.
2. Un procent din pariu contribuie la jackpoturile progresive.
3. Valoarea afișată a jackpotului poate fi diferită de cea reală, din cauza întârzierilor în comunicarea cu serverul.
4. Dacă doi jucători câștigă jackpotul aproximativ în același timp, primul câștigător va primi valoarea întreagă a jackpotului, iar al doilea va primi valoarea de realimentare a jackpotului.
5. Când un jackpot este câștigat, valoarea acestuia se va reseta la suma de bază (numită Seed) în panourile de jackpot. Suma de bază pentru acest jackpot este:
Jackpot 1 - 500.00 RON
Jackpot 2 - 10000.00 RON
Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, faceți clic pe ROTIRE. Când rolele se
opresc, simbolurile afișate determină premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.
Tabel de castiguri
- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc automat
- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul de joc automat, un număr de runde de joc consecutive este iniţiat în mod automat, folosind setările
actuale de pariere. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop

- Opriti tamburele mai rapid.

