Wild Frames
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
Wild Frames este un joc slot video în cascadă 7 pe 7.
Câștigurile sunt realizate obținând 5 sau mai multe simboluri în grupuri. Acestea sunt eliminate și simboluri noi umplu grila. Cascadele continuă până când nu mai pot fi
create alte câștiguri. La o rotire fără câștig, există șansa de a adăuga aleatoriu 4-6 simboluri wild aleatoriu.
Simbolurile Wild creează un cadru adeziv pe toate pozițiile grilei pe care apar și actualizează cadrele existente cu multiplicatori de câștig! Cu toate acestea, toate cadrele
rămân inactive până când secvența Wild Frames este declanșată.
Toate simbolurile câștigătoare completează Charge Meter, fiecare adaugă 1 încărcare. 20, 40 și 60 de încărcări activează secvențe Transform, Wildcard și Shatter.
Transform transformă toate simbolurile care nu sunt din aceeași suită într-un tip de simbol care nu este din aceeași suită, Wildcard plasează aleatoriu 3-6 wilds și Shatter
elimină toate simbolurile din aceeași suită.
Secvența Wild Frames este inițiată dacă Charge Meter este încărcat complet cu 80 de simboluri. Aceasta poate fi supraîncărcată, fiecare 10 încărcări suplimentare acordă
2 cadre aleatoriu. Toate simbolurile de sub cadre se transformă în simboluri wild și toate cadrele devin active. Pentru fiecare grup câștigător, se utilizează cel mai mare
multiplicator de câștig. Alte încărcări nu au efect după activare!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.5%, 87.5%, 91.5%, 94.5%, 96.50%*.
*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.

•
•

Start- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.

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

