Rainforest Magic Bingo
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.

Regulament de joc
Rainforest Magic Bingo este un joc video bingo.
Activați până la 4 bilete, care pot fi PORNITE/OPRITE dacă faceți clic pe fiecare bilet. Apăsați BILETE NOI în meniu pentru a
schimba numerele la toate biletele. Apăsați JUCAȚI pentru a iniția runda. 30 de bile sunt extrase dintr-un număr total de
90 de bile. Combinații câștigătoare vor fi afișate pe bilete. Toate premiile șablon vor fi acordate atunci când există mai
multe șabloane realizate pe o singură carte, cu toate acestea, cel mai mare premiu șablon va fi acordat numai dacă orice
șablon este complet acoperit de șablonul de plată mai mare.
Inițiați secvența BILĂ SUPLIMENTARĂ după ce au fost eliberate toate cele 30 de bile, când 1 singură bilă este necesară
pentru a câștiga un premiu mai mare sau egal cu 8x pariul pe bilet. Costul fiecărei BILE SUPLIMENTARE este specificat pe
ecran. Pot fi cumpărate până la 13 BILE SUPLIMENTARE. A 13-a bilă suplimentară este deblocată când 1 singură bilă este
necesară pentru a câștiga un premiu mai mare sau egal cu 200x pariul pe bilet.
Modelul de perimetru va iniția MAGIC FLOWER BONUS; 5 alegeri inițiale vor fi acordate. Selectați o floare pentru a
descoperi premii instant. Dacă este selectat un simbol +1, acesta va acorda selecții suplimentare. Pot fi obținute maximum
8 selecții.
MYSTERY BONUS va acorda un premiu aleatoriu inițiind modelul GRILĂ.
Premiul TREASURE SLATE este acordat când un model BINGO este obținut cu 30 de bile sau mai puțin. Pentru a vă califica
pentru această secvență, toate cele 4 bilete trebuie să fie active cu un PARIU minim de 1 monedă pe bilet.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 93.54% - 97.38%. Rentabilitatea teoretică (RTP) a jocului este de 97.38% atunci
când jucați cu 4 bilete și nu achiziționați nicio bilă suplimentară.

Acțiuni

•
•

Tabel de castiguri- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.

•

Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

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.

