Battle Royal
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
Țineți-vă capul în timp ce facem o excursie în istorie cu Battle Royal, un slot video cu 5 role și 20 de linii de plată. Battle Royal are secvențe incitante cum ar fi Chinte Royale, Rotiri gratuite cu Jokeri
suplimentari și o secvență bonus de Alegere.
Battle Royal include simbolul Joker Regele Henry al 8-lea, un simbol scatter Stemă, cele 6 soții renumite ale lui Henry ca simboluri cu plată mare și clasicele cărți de joc ca simboluri cu plată mică.
Secvența Chintă Royală se poate iniția la întâmplare în jocul de bază și poate transforma toate simbolurile cu plată mică în același simbol.
Dacă un simbol scatter apare atât pe prima, cât și pe ultima rolă, se inițiază o secvență la alegere. Jucătorul este invitat să selecteze unul dintre simbolurile scatter câștigătoare pentru a descoperi
care dintre secvențe va fi acordată - Rotiri gratuite sau Trăiască Regele (bonusul alegere).
În Rotirile gratuite, capetele se vor roti iar jucătorul trebuie să aleagă care dintre soțiile lui Henry va supraviețui ghilotinei Rotiri gratuite. La fiecare rotire, va cădea una dintre ghilotinele de pe role.
Dacă unul din simbolurile Soție este vizibil fie în totalitate, fie pe jumătatea de sus pe acea rolă, acestea își pierd capul iar acel simbol devine Joker pentru restul rundei Rotiri gratuite. Dacă numai
jumătatea de jos a simbolului este vizibilă pe rândul de sus, simbolul nu este eligibil pentru a fi decapitat și transformat în Joker. Rotirile gratuite continuă până când 1 simbol Soție este lăsat în viață.
Dacă soția aleasă de jucător supraviețuiește, se acordă un premiu instant suplimentar.
Ultimei soții care supraviețuiește Rotirilor gratuite trebuie să i se hotărască soarta de rolele ghilotină. Jucătorul trebuie să selecteze o rolă de ghilotină pentru Soție. O ghilotină va cădea apoi. Dacă
rola pe care Soția se află este activată, ea este decapitată, iar bonusul de ales Trăiască Regele este, de asemenea, inițiat. Dacă cade pe o rolă diferită, ea supraviețuiește și jucătorul se întoarce la
jocul de bază.
În secvența bonus Trăiască Regele, jucătorul trebuie să-l ajute pe regele Henry să colecteze pradă și să scape de temnița lui bântuită. Selectați cuferele pentru a colecta premii instant. După fiecare
alegere, o fantomă a uneia dintre soțiile lui Henry se va deplasa pe ecran, pe un rând de cufere. Dacă Henry este în calea unei fantome, el moare și secvența bonus se încheie. Un cufăr conține o
cheie. Odată ce cheia este obținută, jucătorul poate alege să evadeze din temniță și să colecteze un multiplicator misterios pentru câștigurile sale totale sau poate risca continuând să deschidă cufere
și să colecteze mai multe premii instant. În cazul în care secvența se încheie din cauză că Henry este prins de o fantomă, se acordă totalul câștigat în acea rundă până în acel moment. Multiplicatorul
este acordat numai dacă jucătorul alege să evadeze. Dacă jucătorul a intrat în jocul bonus prin Rotiri gratuite, multiplicatorul se aplică câștigului total din secvența Rotiri gratuite și bonus.
Strategia optimă atunci când secvența bonus Trăiască Regele este activată din Rotirile gratuite este de a evada de îndată ce găsiți cheia. Dacă secvența bonus Trăiască Regele este activată din jocul
de bază, strategia optimă este să plecați după ce ați ales patru cufere.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.52%, 87.77%, 91.62%, 94.51%, 96.56%*.
*setat în prealabil în setările jocului
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
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.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

