Gunslinger: Reloaded
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.

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
Gunslinger: Reloaded este un joc video slot cu 5 role și 25 de linii fixe de plată, care vă aduce în perioada de glorie a Vestului! Admirați imaginile din mijlocul pustietății, vânătoarea de bandiți tenace
și colectați recompense masive!
Gunslinger: Reloaded include un simbol JOKER Vânător de recompense, un simbol SCATTER Cal, un simbol SCATTER ROTIRI GRATUITE Sticlă și un simbol SCATTER BONUS afiș Urmărit. Simbolul
JOKER înlocuiește orice alt simbol de pe rolă, cu excepția simbolurilor SCATTER pentru a ajuta la alcătuirea combinațiilor câștigătoare.
3 simboluri SCATTER ROTIRI GRATUITE Scticlă, pe rolele 2, 3, 4 activează secvența ROTIRE GRATUITĂ ROTIRI SCTICLĂ. După ce împușcați una dintre sticle, va începe o secvență de ROTIRI
GRATUITE, iar premiile pentru combinațiile câștigătoare vor fi dublate. Inițial pot fi câștigate 10 până la 25 de ROTIRI GRATUITE, dar reactivările sunt posibile și nu sunt limitate.
3 simboluri SCATTER BONUS afiș Urmărit pe rolele 1, 2, 3 activează secvența VÂNĂTOAREA DE RECOMPENSE. Alegeți ținta de pe panoul cu recompense și urmăriți banditul prin oraș; împușcați sticle,
cuțite și dinamită, înainte de înfruntarea epică!
În secvența VÂNĂTOAREA DE RECOMPENSE, prinderea bandiților infami vă aduc diferite premii: Jessie Picket – primul bandit – are un multiplicator de x2 și se plătește de 6 până la 36x pariul total.
Butch Curry – al doilea bandit – are un multiplicator de x3 și se plătește de 3 până la 72x pariul total. Și în final, Wild Bill – al treilea bandit – are un multiplicator de x4 și se plătește de 1.2 până la
240x pariul total. Multiplicatorul se aplică la toate câștigurile din etapele VÂNĂTORII DE RECOMPENSE.
Colectați fiecare dintre cărțile de poker realizând combinații câștigătoare pentru a iniția secvența ÎMPUȘCAȚI CĂRȚILE, unde puteți câștiga JACKPOTUL PROGRESIV. Cu cât este mai mare pariul, cu
atât cresc șansele de câștig. JACKPOTUL se câștigă dacă toate cărțile au o insignă de șerif!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 96.67%.
1. Consultați tabelul de plăți pentru a vedea cum puteți câștiga jackpotul.
2. Un procent din pariu contribuie la jackpoturile progresive.
3. Valoarea afișată a jackpotului poate fi diferită de cea reală, din cauza întârzierilor în comunicarea cu serverul.
4. Dacă doi jucători câștigă jackpotul aproximativ în același timp, primul câștigător va primi valoarea întreagă a jackpotului, iar al doilea va primi valoarea de realimentare a jackpotului.
5. Când un jackpot este câștigat, valoarea acestuia se va reseta la suma de bază (numită Seed) în panourile de jackpot. Suma de bază pentru acest jackpot este:
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.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

