Fire Joker
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
Rolele pot lua foc în orice moment în Fire Joker, un joc slot video cu 3 role și 5 linii fixe de plată. O combinație de trei simboluri identice care se află pe oricare linie de plată reprezintă un câștig.
Demonicul Fire Joker (Joker de foc) este un simbol joker ce poate apărea în orice poziție, pe toate cele 3 role. Acest simbol înlocuiește orice alte simboluri normale pentru a ajuta la realizarea
combinațiilor câștigătoare.
Inițiați secvența RE-ROTIREA DE FOC atunci când simbolurile suprapuse apar pe oricare două role fără nicio linie câștigătoare. O re-rotire gratuită va fi acordată pe cea de-a treia rolă! Simbolurile
suprapuse sunt blocate în poziție în timpul re-rotirii. Dacă va exista posibilitatea ca două role diferite să se re-rotească, atunci rolele care au cel mai mare potențial de premiere vor rămâne pe loc!
Rotiți Roata Multiplicatoare atunci când toate pozițiile rolei arată același simbol, când câștigul total se poate multilica cu o valoare aleatorie de până la un număr maxim de x10!
Castigul pentru jucator este de 96.15%.
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.

