Simply the Best
Simply the Best
Cărțile pe masă! În acest joc cu atmosferă de saloon, cel mai mare câștig vă așteaptă în seif.

Joc
Role: 5
Linii de plată: 5

Risc
Risc cu cărți
Jocul risc cu cărți poate fi accesat făcând clic pe butonul „risc” cu simbol cărți de joc. Câștigul poate fi
riscat pariind pe culoarea cărții următoare. În cazul în care culoarea cărții trase corespunde alegerii dvs.,
câștigul este dublat. În cazul în care culorile nu corespund, câștigul riscat este pierdut.

Risc cu scări
Jocul de risc cu scări poate fi jucat făcând clic pe butonul de risc cu simbol scară. În caz de câștig, veți
ateriza pe treapta evidențiată superioară celei actuale, iar în cazul în care pierdeți, veți ateriza pe cea
evidențiată de sub ea.
Jocul Risc nu este posibil în cazul unor câștiguri mari sau în modul joc automat.

Reguli
Toate câștigurile încep de la rola cea mai din stânga și plătesc de la stânga la dreapta pentru simboluri
identice pe role adiacente. Toate câștigurile sunt acordate doar pentru liniile plătite. Câștigurile din linii
de câștig diferite se cumulează. Numai cel mai mare câștig este plătit pe fiecare linie.

Returnare la jucător (RTP)
Acest joc are o returnare la jucător de 96,09%.
Acest RTP reprezintă denumirea extinsă a plății teoretice a jocului.
Câștigurile și combinațiile câștigătoare sunt afișate în tabelul de plăți.
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

Operațiune
În general
PARIU TOTAL

mărește/scade pariul

LINII

mărește/scade numărul de linii

PARIU MAXIM

pariul și numărul de linii maxime

ÎNVÂRTIRE

pariul total este dedus din sold, rolele încep să se învârtă în timpul unei învârtiri:
rolele se opresc imediat

STOP

rolele se opresc imediat

AUTO

rolele se învârt automat

AUTO OPRIT

oprește învârtirea automată a rolelor

RISC CU CĂRȚI

riscați câștigul în jocul cu cărți

RISC CU SCĂRI

riscați câștigul în jocul cu scări

ÎNCASARE
CÂȘTIG

Încasați câștigul, acesta merge în sold

MENIU

opțiuni de setare și informații

ACASĂ

înapoi la ecranul principal

Jocurile gratuite
STOP oprește numărătoarea inversă pentru jocurile gratuite jucate automat (dacă jocul este unul
gratuit), iar jocurile gratuite trebuie pornite manual

Risc cu cărți
ROȘU

risc pe roșu

NEGRU

risc pe negru

DIVIZARE colectați jumătate din câștig, iar a doua jumătate poate fi în continuare riscată

Risc cu scări
PAS RISC risc la următorul pas

Meniu
+/-

mărește/scade pariul și, dacă este cazul, numărul de linii

TABEL DE PLĂȚI afișează combinațiile câștigătoare
INFO „i”

reguli

SETĂRI

mai multe opțiuni de setări

SUNET

porniți/opriți sunetul

Setări
ÎNVÂRTIRE TURBO

rolele se învârt mai repede

JOCURI GRATUITE DECLANȘATE
AUTOMAT

jocurile gratuite încep după numărătoarea inversă (dacă jocul
are jocuri gratuite)

MOD MÂNA STÂNGĂ

interfața de utilizare pentru stângaci (doar pentru mobil)

Linii de plată

