Contact
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.

Regulament de joc
Contact este un joc video slot care se joacă pe o grilă de 5 x 7. Simbolurile apar pe grilă pentru a forma combinații câștigătoare. Câștigurile sunt realizate obținând 5 sau mai multe simboluri identice
într-un cluster conectat, în care se ating între ele orizontal și/sau vertical. Fiecare simbol are o valoare, iar câștigul total al rundei se calculează prin înmulțirea numărului de simboluri câștigătoare
identice cu valoarea acelui simbol.
În timpul unei runde de joc, clusterele câștigătoare nu vor fi eliminate. În schimb, simbolurile necâștigătoare vor fi eliminate, apoi simbolurile câștigătoare vor cădea în cascadă și se vor bloca în
poziție, apoi noi simboluri vor cădea în cascadă pentru a completa grila. Aceste noi simboluri se pot conecta la simbolurile câștigătoare existente pentru a crește mărimea clusterelor sau a crea
clustere complet noi. Jocul continuă în cascadă până când nu se mai creează noi combinații câștigătoare.
În timpul jocului principal, completarea rândurilor 2, 4, sau 6 cu simboluri câștigătoare acordă un multiplicator de câștig total de x2, x3 sau x4. Se acordă numai cel mai mare multiplicator atins.
Ajungeți la rândul de sus cu simboluri câștigătoare pentru a activa Runda Bonus. Completați întreaga grilă cu simboluri câștigătoare pentru a activa Runda Super Bonus. Runda Bonus și Runda Super
Bonus pot fi activate numai în timpul jocului principal.
Jucătorii încep fiecare Rundă Bonus cu 3 rotiri gratuite și fiecare Rundă Super Bonus cu 6 rotiri gratuite. Clusterele câștigătoare rămân pe grilă în timpul tuturor rotirilor în Runda Bonus și în Runda
Super Bonus, așadar câștigul poate crește pe parcursul întregii Runde Bonus sau Super Bonus.
În timpul Rundei Bonus, completarea rândurilor 2, 3, 5 sau 6 cu simboluri câștigătoare acordă inițial un multiplicator de câștig total de x2, x3, x4 sau x5. Completarea rândurilor 1, 4 sau 7 cu
clustere câștigătoare acordă una din cele trei Secvențe Speciale, care vor fi aplicate la finalul respectivei rotiri gratuite: Distrugător de Bloc – aceasta distruge unul dintre blocurile de multiplicare,
permițând celorlalte blocuri de multiplicare să cadă în cascadă și unui bloc de multiplicare suplimentar să cadă în partea de sus, făcând posibilă creșterea multiplicatorului acordat; Îmbunătățire
Simbol – aceasta îmbunătățește unul dintre clustere câștigătoare pe grilă la următorul cel mai bun simbol; Rotiri Gratuite Suplimentare – aceasta acordă 1 Rotire Gratuită suplimentară.
În timpul Rundei Super Bonus, orice rând completat cu clustere câștigătoare acordă un multiplicator de câștig total și o Secvență Specială. Secvențele Speciale din Runda Super Bonus sunt mai
puternice decât în Runda Bonus: Distrugător de Bloc – aceasta distruge 3 dintre blocurile de multiplicare, permițând celorlalte blocuri de multiplicare să cadă în cascadă și unor blocuri de multiplicare
suplimentare să cadă în partea de sus, făcând posibilă creșterea multiplicatorului acordat; Îmbunătățire Simbol – aceasta îmbunătățește toate clustere câștigătoare pe grilă la următorul cel mai bun
simbol; Rotiri Gratuite Suplimentare – aceasta acordă 3 Rotiri Gratuite suplimentare. Cu Distrugătorul de Bloc în Runda Super Bonus este posibil să câștigați până la 30 x multiplicatorul de câștig
total. Câștigul total se calculează la sfârșitul Rundei Bonus sau al Rundei Super Bonus. Dacă grila este completată cu simboluri câștigătoare înainte să fi fost folosite toate rotirile gratuite, jucătorului
i se acordă 25 x Pariul Total pentru fiecare Rotire Gratuită rămasă. Este posibil să câștigați până la 1517,5 x Pariul Total.
Castigul pentru jucator este de 84.66%, 87.41%, 91.62%, 94.55%, 96.55%.
*setat în prealabil în setările jocului
Pariurile se selectează folosind butoanele de pariuri în partea de jos a jocului. Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, apăsaţi pe START.
Când apar simbolurile, simbolurile afișate vor determina premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Schimbati pariul
- Apăsaţi pe oricare dintre cele cinci butoane de pariuri pentru a selecta un pariu sau folosiţi butoanele de plus sau minus pentru a mări sau pentru a scade pariul cu un pas.
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 Joc Automat, un număr de runde consecutive de joc sunt iniţiate automat, folosind pariul dvs. curent.
Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Start
- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

