Eye of The Kraken
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.

Informații
Câștigurile de pe liniile de plată se întâmplă pe numărul selectat a liniilor de plată, conform informațiilor din tabelul de plată și regulile jocului. Atunci când câștigați pe Linii de plată multiple într-o
singură rundă de joc, se adună împreună toate câștigurile. Toate câștigurile din Secvențe (cum ar fi Rotirile Gratuite), Jocuri bonus și/sau simboluri Scatter (dacă este cazul) sunt, de asemenea,
adăugate la câștigurile de pe liniile de plată. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul rundei de joc. Secvența de Rotiri Gratuite sunt plătite cu acelați pariu și același număr de linii selectate
ca și runda de joc care activat secvența - decât dacă se menționează altfel. Pariul nu poate fi schimbat pe durata rundei curente de joc. Vă rugăm să citiți regulile de joc pentru informații
suplimentare.

Regulament de joc
Eye of the Kraken este un joc video slot bogat în secvențe care afișează o grilă de simboluri de 3 x 3. Pe lângă câștigarea unui premiu pentru trei simboluri identice de-a lungul oricăror opt linii fixe
de plată, puteți câștiga un premiu pentru simboluri identice în toate cele patru colțuri sau în pozițiile centrale de-a lungul tuturor celor patru laturi ale grilei de joc.
În jocul principal, simbolurile torpilă identice pot genera câștiguri pe linii de plată normale. Simbolul torpilă servește de asemenea, ca simbol scatter. Un contor afișează numărul simbolurileor torpilă
care au rămas înainte ca modul de bonus săfie acrtivat. Un număr de 50 de torpile colectate sunt utilizate pentru a iniția și juca runda bonus „Învingeți-l pe Kraken”. Pentru a recupera comoara
prețioasă din ghearele lui Kraken, trebuie să țintiți oricare trei din cele șase tentacule afișate.
În jocul principal, simbolul tentacul poate genera câștiguri pe linii de plată normale. Acesta servește de asemenea, ca simbol joker care poate înlocui toate celelalte simboluri cu excepția simbolurilor
scatter. În timpul oricărei rotiri, secvența Joker Tentaculele lui Kraken poate fi inițiată aleatoriu. Tentaculele lui Kraken se pot furișa pentru a acoperi și modifica unul sau mai multe simboluri normale
transformându-le în simboluri joker.
Cinci sau mai multe simboluri scatter căști de scufundare oriunde pe role inițiază Modul Scufundare. În această secvență de nouă rotiri gratuite, simbolul Ochiul lui Kraken servește ca simbol joker. În
plus, orice simbol cufăr de comori care apare pe role, generează un premiu suplimentar egal cu pariul total pe rotire multiplicat cu un anumit factor. Acest premiu suplimentar se adaugă la câștigul
liniei de plată pentru a genera suma totală a premiului pentru rotire. Modul Scufundare nu poate fi reinițiat în timpul acestei secvențe.
Castigul pentru jucator este de 96.42%.
Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, faceți clic pe ROTIRE. Când rolele se
opresc, simbolurile afișate determină premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
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 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.
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop
- Opriti tamburele mai rapid.

