Regulile jocului Jackpot 6000 Touch™
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Jackpot 6000 Touch™ este un slot cu 3 role, 5 linii care conține Jokers, un joc de dublare Cap
sau Pajură, precum și un mod Supermeter.
Puteți juca 5 linii fixe de miză cu 2 fise per linia de miză la diferite valori ale fisei.
Miza implicită de la începutul jocului este 10, jucătorul neputând crește manual valoarea
mizei.
Trebuie să vă calificați pentru Supermeter mode.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL DE PLĂŢI.
Contorul creditului afișează valoarea câștigului.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Plățile, inclusiv câștigurile de la Supermeter mode, sunt făcute conform cu CASIERIA jocului.
La toate câștigurile, cu excepția celor cu Jokeri, se poate face Dublare.
De fiecare dată când câştigaţi la runda de joc Jackpot 6000, aveţi posibilitatea de a miza
câştigurile dvs., toată suma sau doar o parte, pe Cap sau Pajură pentru o şansă 50/50 de a vă
dubla câştigurile.
Dacă mizați 10 fise la Jackpot 6000 Touch şi câştigaţi la oricare din rundele de joc, intrați în
modul Supermeter. Acesta nu include câștigurile cu jokeri.
Indiferent de miză, se selectează toate cele 5 linii de miză.
După ce jucătorul intră în modul Supermeter, valoarea mizei crește de la 10 la 20.
Modul Supermeter vă oferă şansa de a câştiga la 2 Jokeri vizibili în orice loc pe role, precum
şi la 3 simboluri obişnuite pe o linie de miză.
Simbolurile obișnuite sunt Star, Bell, Grapes, Lemons, și Cherries.
Jucătorul are atunci o şansă de a juca un alt joc sau să-şi primească câştigurile. Dacă jocul
este pierdut, atunci fisele rămase, excluzând valoarea mizei pentru jocul jucat, vor fi
adăugate la contorul de credit.
La Supermeter modul, fiecare combinație de 2 Jockeri plătește un câștig misterios între 10 și
6000 de fise.
După ce modul Supermeter ajunge la 6000 de fise, suma este colectată automat şi jucătorul
revine la jocul de bază.
Jocul de bază revine la valoarea pre-selectată a fisei şi câştigul în fise de la Supermeter mode
este afişat acum în funcţie de valoarea acestei fise.
La Jackpot 6000, câștigul maxim este de 6.000 de fise.

Dublare Cap sau Pajură
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Pentru a juca toată valoarea câștigului, atingeți butonul Cap sau Pajură.
Pentru a juca doar o parte din valoarea câștigului, atingeți o singură dată Transfer pentru
fiecare 20 de fise pe care doriți să le încasați din valoarea câștigului. După aceea, atingeți
butonul Cap sau Pajură pentru a juca cu valoarea rămasă a câștigului.
Fisele transferate sunt salvate ca fise Rezervate. Fisele Rezervate nu sunt folosite la nicio
miză.
Dacă nu doriți să jucați Cap sau Pajură, atingeți Colectare pentru a adăuga câștigul la credit și
pentru a reveni la jocul slot.
Dacă ați selectat Cap sau Pajură, moneda este aruncată și partea câștigătoare a monedei
este evidențiată.
Dublarea Cap sau Pajură se termină automat dacă valoarea câștigului trece de 3000 de fise.
Dacă câștigul total în fise este egal cu 20 de fise sau mai mic, și atingeți butonul Transfer,
atunci valoarea câștigului este adăugată la credit și reveniți la jocul principal.
Dacă câștigați, puteți continua să jucați Cap sau Pajură sau puteți reveni la jocul principal.

Jocul principal

Buton de rotire
Atingeţi pentru a începe jocul la valoarea curentă a fisei.
În modul peisaj, atingeţi zona de joc pentru a ascunde butonul Invârtire.
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
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetul fără a accesa meniul setări.

Meniul Setări rapide
Atingeţi semnul plus pentru a accesa meniul Setări rapide.

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Rotire rapidă fără a accesa meniul setări.

Cap sau Pajură
Atingeți pentru a juca cap sau pajură.

Transfer
Atingeți o singură dată pentru fiecare 20 de fise pe care doriți să le încasați din valoarea
câștigului.

Colectare
Atingeți pentru a adăuga câștigurile la sold și pentru a reveni la jocul principal.

Înapoi
Pentru a reveni la jocul Supermeter.

Ieşire
Atingeţi pentru a ieşi din joc.

Setările jocului şi Informaţii despre joc

Setări de sunet
•

Sunetele jocului: Atinge butonul pentru a opri sau porni sunetul.

Setări rotire
•
•

Rotire rapidă: Atinge butonul pentru a opri sau porni Rotirea rapidă.
Modul pentru stângaci: Atingeţi pentru a activa sau dezactiva modul pentru
stângaci.

Setări miză
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Miză în numerar: Afişează valoarea mizei dvs. în moneda selectată.
Miza în fise: Afişează valoarea mizei dvs. în fise.
Valoarea fisei: Trageţi sau atingeţi glisorul pentru a selecta valoarea fisei.

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.
Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.

Înapoi
Atinge pentru a reveni la jocul principal.
Rotire rapidă

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a porni Rotirea rapidă.

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

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 95.0% - 98.9%

Notă: Jocul în modul Supermeter se bazează pe aptitudini şi trebuie să alegeţi nivelul pentru
a vă colecta câştigurile. Valoarea câştigului jucătorului este influenţată de influenţa nivelului
de aptitudini necesar pentru acest joc.
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
Supermeter

Supercontor

Jackpot

Jackpot

Regulile jocului sunt generate:

