Regulile jocului Conan Touch
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Conan Touch este un slot video cu 6 role și 4 rânduri care are 24 de linii de miză care plătesc
în ambele direcții (fix). Jocul conține simboluri Scatter, Tower Wilds, simboluri Mystery,
Mystery Multiplier, Battle Wilds și Role legate. Jocul principal este împărțit în trei secțiuni
2x4. Fiecare secțiune este conectată la o funcție: Tower Wilds (prima secțiune, rolele 1 și 2),
Mystery Multiplier cu funcția Thoth-Amon (a doua secțiune, rolele 3 și 4) și Battle Wilds (a
treia secțiune, rolele 5 și 6). Toate aceste trei funcții au versiuni extinse la Free Spins.
Jocul se joacă cu 24 de linii de miză care plătesc în ambele direcții (fixe), cu 20 de fise per
miză și diferite valori ale fisei.
Valoarea mizei este aleasă prin atingerea butonului Setări miză și selectând valoarea fisei,
dacă jucătorul este în modul fise. Dacă jucătorul joacă cu bani, atunci valoarea mizei este
aleasă prin atingerea butonului de deasupra butonului Setări miză și selectând miza.
SOLD afișează suma de bani sau fise disponibilă pentru mizare.
MIZA este numărul de fise sau de bani care se mizează.
Un câștig pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăți înmulțită cu oricare
din multiplicatorii aplicabili.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Valorile câștigurilor cu simbol afișate în Tabelul de plăți sunt dinamice și se modifică în
funcție de valoarea selectată a mizei.
Câștigurile liniei de pariere se plătesc când sunt succesive de la stânga la dreapta și de la
dreapta la stânga.
Se plăteşte doar cel mai mare câştig pe linia de miză din ambele direcţii.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor cu simboluri
Scatter.

SIMBOL SCATTER
•

3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal activează Free
Spins.
o 3 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal activează 10 Free
Spins. Puteți alege între City of Thieves Free Spins, Temple of the Serpent Free Spins
sau Walls of Tarantia Free Spins.
o 4 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal activează 15 Free
Spins. Puteți alege între City of Thieves, Temple of the Serpent sau Walls of Tarantia.
o 5 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal activează 25 de Free
Spins. Puteți alege între City of Thieves, Temple of the Serpent sau Walls of Tarantia.
o 6 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal activează 50 de Free
Spins. Puteți alege între City of Thieves, Temple of the Serpent sau Walls of Tarantia.

TOWER WILD-URI
•

Tower Wilds pot să apară pe rolele 1 și 2 de la jocul principal și se extind pentru a acoperi
rola 1 sau 2, parțial sau în întregime. Tower Wilds înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția
simbolurilor Scatter și nu se vor extinde pentru a acoperi simbolurile Scatter sau alte Tower
Wilds.

SIMBOL MYSTERY, MULTIPLICATOR MYSTERY ȘI FUNCȚIA THOTH-AMON

•

•
•
•

•
•

Simbolurile Mystery pot să apară pe rolele 3 și 4 la jocul principal și pot fi simple sau stivuite.
Simbolurile Mystery se transformă în orice simbol, mai puțin în simbolurile Scatter, Tower
Wilds și Battle Wilds.
Toate simbolurile Mystery se transformă în același simbol.
Un simbol Mystery stivuit este un simbol Mystery care acoperă 4 poziții pe rolă și poate fi
vizibil complet sau parțial, în funcție de cum se oprește rola (pot fi vizibile 2, 3 și 4 simboluri).
Aterizarea unui simbol Mystery complet stivuit pe rolele 3 și/sau 4 la jocul principal activează
Mystery Multiplier. Aterizarea unui simbol Mystery pe rolele 3 și/sau 4 la jocul principal
împreun cu un Tower Wild sau un Battle Wild activează funcția Thoth-Amon. Mystery
Multiplier nu este declanșat în cazul unei învârtiri fără câștig. Toate câștigurile sunt înmulțite
cu Mystery Multiplier.
Mystery Multiplier are valoarea între 3 și 7.
Unul sau mai multe simboluri Mystery suprapuse complet împreună cu unul sau mai multe
simboluri Tower Wilds sau Battle Wilds poate activa opțiunea Thoth-Amon. Dacă opțiunea
Thoth-Amon este activată se adaugă aleatoriu 3 - 6 simboluri Mystery pe rolele 2 – 5 în orice
poziție care nu este deja acoperită de un alt simbol Mystery, Scatter sau Wild. Dacă nu sunt
disponibile poziții, opțiunea se încheie.

BATTLE WILD-URI
•

Battle Wilds pot să apară pe rolele 5 și 6 la jocul principal și se extind în lateral cu până la 3
poziții ale simbolurilor pe o rolă adiacentă (rola 5 sau 6). Battle Wilds se pot extinde pe o
poziție deja ocupată de un Battle Wild, însă nu se vor extinde pentru a acoperi simbolurile
Scatter. Battle Wilds înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.

ROLE LEGATE
•
•

La jocul principal, perechile de role din fiecare din cele trei secțiuni 2x4 au șansa de a fi
legate cu celelalte role din aceeași secțiune.
La Free Spins, fiecare învârtire are un număr aleatoriu de cel puțin două role adiacente care
sunt legate împreună, până la maxim 6 role legate.

FREE SPINS
•

•

•

Există trei tipuri diferite de Free Spins: City of Thieves Free Spins, Temple of the Serpent Free
Spins și Walls of Tarantia Free Spins. Toate cele trei Free Spins au niveluri diferite de
volatilitate.
Fiecare Free Spins este conectată la una din funcțiile jocului principal. City of Thieves Free
Spins este conectată cu funcția Tower Wilds, Temple of the Serpent Free Spins cu simbolurile
Mystery, Mystery Multiplier și funcția Thoth-Amon feature, iar Walls of Tarantia Free Spins
este conectată cu funcția Battle Wilds.
La fiecare din tipurile de Free Spins, doar respectiva funcție este activă, precum și Rolele
legate.
o În City of Thieves Free Spins pot apărea Tower Wilds pe oricare rolă și se pot extinde
în sus acoperind parțial sau complet rolele. Nu se pot activa alte opțiuni cu excepția
Linked Reels. Volatilitate: Scăzută/Medie.
o În Temple of the Serpent Free Spins, pot apărea simboluri Mystery și Mystery
suprapuse pe toate rolele. Dacă obțineți cel puțin un simbol Mystery complet
suprapus acoperind o întreagă rolă se activează Mystery Multiplier care multiplică
toate câștgurile liniilor de pariere cu 3 – 7. Dacă obțineți 5 – 9 simboluri Mystery se
activează aleatoriu opțiunea Thoth-Amon. Opțiunea Thoth-Amon adaugă aleatoriu 3

•
•
•

- 6 simboluri Mystery pe oricare dintre role. Tower Wilds și Battle Wilds nu sunt
active în timpul acestei opțiuni. Volatilitate: Medie/Mare.
o În Walls of Tarantia Free Spins, Battle Wilds pot apărea pe toate rolele și se pot
extinde până la 3 poziții de simbol în lateral pe o rolă adiacentă. Nicio opțiune, cu
excepția Linked Reels, nu poate fi activată. Volatilitate: Low/Medium.
Free Spins sunt jucate cu aceeași miză și valoare a fisei ca la runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate câştigurile din runda
care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

FUNCȚII MULTIPLE
•

Dacă sunt declanșate simultan mai multe funcții, ordinea funcțiilor este următoarea: funcția
Thoth-Amon, Tower Wilds, Battle Wilds, Mystery Multiplier, transformarea simbolurilor
Mystery și activarea Scatters.

Funcţiile jocului
•

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Jocul principal
Buton de rotire
Atingeți pentru a începe jocul cu miza și valoarea fisei curente.
Stop rapid: Atingeţi zona de joc în timpul unei învârtiri pentru a opri rolele.

Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet
Atingeți pentru a porni sau opri Sunetul.
Setări de miză
Atingeți pentru a seta valoarea mizei.
Joc automat
Atingeți pentru a selecta numărul de runde de Joc automat.
Oprire Joc automat
Dacă au fost alese rundele de Joc automat, numărul de runde rămase sunt afișate
pe butonul Învârtire. Faceți clic pe butonul Învârtire pentru a opri Jocul automat.

Setările jocului şi Informaţii despre joc

Opţiuni complexe joc automat
•

Joc automat: Atingeți pentru a selecta numărul de învârtiri. Selectați opțiunile de
joc automat avansat prin atingerea săgeții din colțul dreapta sus a ecranului.
Începeți rundele de joc automat atingând butonul verde din partea dreaptă mijloc
a ecranului.
o Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma
câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
o Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
o Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
o Oprire dacă se câştigă Free Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Free Spins înaintea încheierii numărului setat de runde de joc automat.
Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat vor
reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.
Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicţii.

Tabelul de plăţi
Atingeţi pentru a vedea combinaţiile câştigătoare şi plăţile.
Regulile jocului
Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.
Istoricul jocului
Atingeţi pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.
Notă: Jurnalele de joc vor afișa întotdeauna mai degrabă valoarea în puncte decât în
numerar: indiferent de modul selectat înainte de joc. O reamintire că câștigul în numerar
este egal cu câștigul în puncte multiplicat cu valoarea punctului.
Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.
Setări joc
•
•
•

Rotire rapidă: Atinge butonul pentru a opri sau porni Rotirea rapidă.
Ecran intro: Atingeți comutatorul pentru a opri sau porni ecranul intro.
Afișează miza în bani: Faceți clic pentru a afișa miza în bani , nu în fise.

Notă: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.

Câştigul jucătorului

•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.01%-96.65%. Strategia optimă este de a
alege mereu Temple of the Serpent Free Spins.

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Mystery Symbol

Simbol Mister

Tower Wilds

Înlocuitori Turn

Mystery Multiplier

Multiplicator Mister

Battle Wilds

Înlocuitori Bătălie

Regulile jocului sunt generate:

