Tome of Madness
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
Rich Wilde și Tome of Madness este un joc video slot în cascadă jucat pe o grilă 5x5. Simbolurile apar pe grilă pentru a forma combinații
câștigătoare. Câștigurile sunt realizate obținând 4 sau mai multe simboluri într-un grup conectat care se ating orizontal și/sau vertical.
Simbolurile câștigătoare sunt eliminate, apoi apar noi simboluri pentru a umple grila. Jocul continuă în cascadă până când nu se mai pot
crea noi combinații câștigătoare.
Semnele ochi pot apărea în poziții aleatorii. Deschide un ochi prin formarea unui câștig în poziția Semn ochi. 2 SPECIAL WILDS vor fi
adăugate la grilă atunci când nu se mai obțin alte câștiguri.
Câștigurile încarcă portalul. După ce ai câștigat 7 simboluri, 2 SPECIAL WILDS sunt adăugate la rețea. După ce ai câștigat 14 simboluri,
2 SPECIAL WILDS sunt adăugate la rețea. Dacă un câștig este realizat cu un SPECIAL WILD, efectul Portal ABYSS este declanșat. După
ce ai câștigat 27 simboluri, 2 SPECIAL WILDS sunt adăugate la rețea. Dacă un câștig este realizat cu un SPECIAL WILD, efectul Portal
VOID este declanșat. Jocul continuă în mod normal după efecte.
ABYSS elimină un rând sau o coloană din câștigul simbolului SPECIAL WILD. Simbolurile eliminate vor contribui în continuare la
încărcarea Portalului. Dacă ABYSS elimină un alt SPECIAL WILD, eliminarea va fi, de asemenea, inițiată de acest simbol.
VOID alege 1 simbol regulat aleatoriu și elimină toate simbolurile potrivite din grilă.
FREE ROUND ALTĂ LUME este declanșată după ce ai câștigat 42 de simboluri. Câștigi 1 rundă gratuită cu 3 efecte Portal aleatorii. Dacă
portalul este supra-încărcat, se adaugă un efect suplimentar portal la fiecare 3 simboluri câștigătoare suplimentare colectate – până la
un maximum de 7 efecte Portal.
În timpul FREE ROUND ALTĂ LUME, un efect Portal va fi declanșat atunci când nu mai sunt realizate alte câștiguri.
Efectele Portal sunt:
1. SPECIAL WILDS: 4 SPECIAL WILDS adăugate la grilă.
2. ABYSS: 4 SPECIAL WILDS adăugate la grilă. Dacă un câștig este realizat cu oricare SPECIAL WILD, efectul Portal ABYSS este
declanșat.
3. VOID: 4 SPECIAL WILDS adăugate la grilă. Dacă un câștig este realizat cu oricare SPECIAL WILD, efectul Portal VOID este declanșat.
11 sau 12 Semne ochi sunt vizibile în FREE ROUND ALTĂ LUME. Deschide un ochi prin formarea unui câștig în poziția ochiului. Dacă toți
ochii au fost deschiși, se adaugă simbolul MEGA WILD Cthulhu la grilă și se deplasează în jos, cu fiecare cascadă înainte de a dispărea.
Cascadele continuă pana când nu mai sunt realizate alte câștiguri.
The RTP is 84.50%, 87.52%, 91.59%, 94.52%, 96.59%*.
*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.

