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Game Help

Tower Quest
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. 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
Tower Quest este un video slot cu 5 role și cu 20 linii de plată. Numărul liniilor de plată nu poate fi schimbat.
Tower Quest include un simbol joker (Turnul întunecat), două simboluri scatter rotiri gratuite (sticla roșie și sticla albastră) și un simbol
scatter bonus (Vrăjitorul malefic). Simbolul joker înlocuiește orice alt simbol de pe rolă, cu excepția simbolului vrăjitor și sticlă roșie sau
sticlă albastră, pentru a vă ajuta să realizați combinații câștigătoare. Orice efect de joker temporar înlocuiește orice alte simboluri de pe
role, cu excepția simbolurilor scatter vrăjitor și sticlă roșie sau sticlă albastră.
Trei simboluri scatter bonus care apar pe role inițiază jocul bonus. În timpul jocului bonus veți juca un joc de cărți împotriva vrăjitorului
malefic. Aruncați zarurile pentru a determina cu ce cărți jucați. Cărțile adiacente vertical din joc se vor confrunta între ele, comparând
valoarea lor de atac împotriva valorii lor de viață. Fiecare carte învinsă acordă un premiu și cauzează și 1 daună deținătorului cărții.
Dacă dvs. sau vrăjitorul reușește să arunce aceeași valoare pe două sau mai multe zaruri, se acordă un atac special care va împărți 1
daună fiecărei cărți inamice la fel ca jucătorul inamic. Dacă dvs. sau vrăjitorul reușiți să aruncați aceeași valoare pe toate cele trei
zaruri, se va activa super puterea, care va dubla valoarea de atac a cărții jucătorului. Scopul dvs. este de a provoca suficiente daune
pentru a reduce punctele de viață ale vrăjitorului malefic la 0. Simbolul scatter (răspândit) bonus poate apărea doar pe rolele 1, 3 și 5
în timpul jocului principal și nu poate apărea în timpul rotirilor gratuite.
Colectați 5 simboluri scatter sticlă albastră pentru a debloca posibilitatea de a activa primul nivel de secvență rotire gratuită albastră.
Colectați 10 simboluri sticlă albastră pentru a debloca al doilea nivel de secvență rotire gratuită albastră sau colectați 15 simboluri sticlă
albastră pentru a debloca al treilea și ultimul nivel de secvență rotire gratuită albastră. Numai cel mai recent nivel deblocat poate fi
activat, iar nivelul final se inițiază automat după o colectare completă. Nivelul 1 – TURNUL: Rola 3 este joker timp de 1 rotire gratuită și
multiplică toate câștigurile cu 2. Nivel 2 – BĂTĂLIA JOKERILOR: Cele cinci simboluri normale cu cea mai mare plată sunt jokeri
temporari timp de 1 rotire gratuită. Nivelul 3 – TURNURILE MAGIEI NEGRE: Rolele 1, 3 și 5 sunt toate joker timp de 1 rotire gratuită.
Colectați 10 simboluri scatter sticlă roșie pentru a debloca posibilitatea de a activa primul nivel de secvență rotire gratuită roșie.
Colectați 20 simboluri sticlă roșie pentru a debloca al doilea nivel de secvență rotire gratuită roșie sau colectați 30 simboluri sticlă roșie
pentru a debloca al treilea și ultimul nivel de secvență rotire gratuită roșie. Numai cel mai recent nivel deblocat poate fi activat, iar
nivelul final se inițiază automat după o colectare completă. Nivelul 1 – JOKERI ÎMPUTERNICIȚI: Toți jokerii sunt multiplicați cu 3 timp de
5 rotiri gratuite. Nivelul 2 – AVENTURIERI JOKER: Cele două simboluri normale cu cea mai mare plată sunt jokeri timp de 5 rotiri
gratuite. Nivelul 3 – JOKERI ÎN FLĂCĂRI: Un joker lipicios este adăugat pe role la începutul fiecărei rotiri timp de 5 rotiri gratuite.
Simbolul scatter bonus și simbolurile sticlă roșie și sticlă albastră nu apar pe role în timpul secvențelor rotiri gratuite. Simbolul joker
poate apărea oricând pe toate rolele.
Numărul de simboluri scatter sticlă colectate este alocat la pariul total mizat. Dacă schimbați pariul total veți colecta pentru un alt set de
simboluri scatter sticlă. Colecția de sticlă activă este stocată și poate fi continuată revenind la setarea inițială a pariului total. Colecţia de
sticlă este de asemenea stocată între sesiunile de joc pentru a vă putea relua jocul oricând doriţi.
Castigul pentru jucator este de 96.24%.
Puteţi specifica numărul de monede pe care doriţi să le pariaţi pe fiecare linie activă, şi suma monedei folosite. Pentru a începe runda,
faceți clic pe ROTIRE. Când rolele se opresc, simbolurile afișate determină premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Mărire Monede/Linie
- Cresteti numarul de monede pariate pe o linie activa apasand pe +.
Reducere Monede/Linie
- Micsorati numarul de monede pariate pe o linie activa apasand pe -.
Cresteti moneda
- Apasati pe + pentru a creste valoarea fiecarei monede.
Reduceti moneda
- Apasati pe - pentru a reduce valoarea fiecarei monede.
Tabel de castiguri
- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc automat
- Apasati pe JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva functia de joc automat. In jocul automat, invartirile sunt initiate automat in
succesiune, care utilizand setarile pentru pariul curent (#linii, #monede/linie si valoarea monedei). Functia Joc Automat este
intrerupta automat atunci cand soldul dvs. este prea mic sau atunci cand ati obtinut o runda bonus.
Pariu maxim
- Pariati numarul maxim de monede pe linie (in functie de regulile jocului si soldul din contul dvs.).
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop
- Opriti tamburele mai rapid.
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