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Despre Fàngbàozhú™
INFORMAȚII GENERALE
Allpays, miză minimă de 25 credite

Tip de joc
Temă

Asiatică
RUNDE DE JOC BONUS
•
•

Funcția de jocuri gratuite
Funcția Gamble

PLATĂ
Câștig maxim implicit

16000 x multiplicator de miză

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 30%
Jackpot

Niciunul

Volatilitate
Variații (%)
Profit (%)

95
95.11%

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Fă un pas înainte spre emblematicele
festivaluri asiatitice de la Fàngbàozhú™.
Acest slot are 243 de căi de câștig și
găzduiește funcții exotice. Nu uita să le
testezi! Acesta e un eveniment, pe care
sigur nu vrei să îl pierzi.

Joc principal
Obiectivul tău este să obții 3 sau mai multe
simboluri corespondente pe role adiacente.
Toate modelele câștigătoare încep pe prima rolă
din stânga și se derulează spre dreapta.
Cu o funcție Roata cu Artificii și Jocuri
Gratuite, cu șansa de redeclanșare. Asta
înseamnă că există șansa obținerii de premii
masive.

Funcție
Runda de Jocuri Gratuite
Declanșată cu 10 Jocuri Gratuite și
posibile redeclanșări.
Jocurile Gratuite încep cu până la 5 rotiri
ale roții cu artificii pentru a determina
plata bonus în timpul Jocurilor Gratuite.
Fiecare simbol Plată Bonus apărut în
timpul Jocurilor Gratuite plătește valoarea
afișată pe el.
Valoarea afișată pe simbolul plată bonus
este determinată de rotirile roții cu
artificii la începutul rundei de jocuri
gratuite.

Funcția Roată cu Artificii
Declanșează runda de jocuri gratuite
pentru a juca funcția roata cu artificii.
Fiecare rotire la Roata cu Artificii va
crește valoarea plății bonus cu până la
10x miza totală. Obținând un simbol
Artificiu, rotirile la Roata cu Artificii se
încheie și încep Jocurile Gratuite. Se pot
juca până la 5 rotiri la Roata cu Artificii.

Reguli
•
•

•

•
•
•

Toate premiile sunt pentru
combinațiile de un fel.
Toate premiile sunt pentru
combinațiile de la stânga la
dreapta.
Wild-ul substituie toate
simbolurile cu excepția simbolului
Artificiu și a simbolului PLATĂ
BONUS.
Câștigurile scatter și câștigurile
allpay se adaugă.
Va fi plătit doar cel mai mare
câștig per linie.
Defecțiunile anulează toate plățile
și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL
BIJUTERIE
VERDE

5x

4x

3x

FUNCȚIE SPECIALĂ

Substituie toate simbolurile cu excepția ARTIFICIULUI și
a PLĂȚII BONUS

WILD
Apare pe rolele 2, 3 și 4.

DRAGON

500

75

25

STATUIE

100

50

25

SAC

80

50

25

CARTOANE

80

40

20

EVANTAI

75

30

10

A

50

15

5

K

50

15

5

Q

50

15

5

J

50

15

5

10

50

15

5

ARTIFICIU
1250 250 125 Apare pe toate rolele
(SCATTER)
PLATĂ BONUS

Doar în timpul rundei bonus
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