Mystery Joker 6000
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
Mystery Joker 6000 este un joc video slot cu 3 role care se joacă pe 5 linii de plată fixe, cu simboluri clasice. Joker-ul vă poate aduce cele mai mari premii! O combinație de trei simboluri identice care
se află pe oricare linie de plată reprezintă un câștig.
În jocul principal: Inițiați o re-rotire gratuită dacă apare un simbol Joker, pe rolele unu și doi, pe o linie de plată de la stânga la dreapta. Re-rotirea va fi efectuată pe rola trei, iar primele două role nu
se vor mișca. Atunci când trei simboluri Joker sunt vizibile pe o linie de plată, veți iniția Roata Misterului. Această secvență va plăti o sumă aleatorie de până la 6000x valoarea monezii.
Aveți opțiunea de a transfera orice câștiguri din jocul principal (inclusiv din Roata Misterului) în modul Super-Contor, apăsând butonului TRANSFER. Pariurile efectuate în Super-Contor costă dublu față
de pariurile efectuate în Jocul Principal, însă au un potențial mai mare de câștig! Nu puteți schimba nivelul pariului înainte de a intra în Super-Contor. Alternativ, puteți continua cu jocul principal
apăsând butonului ÎNCASARE.
În Super-Contor: Secvența re-rotire nu este activă. În schimb, puteți iniția Roata Misterului dacă apar două simboluri Joker oriunde pe role - nu trebuie să existe o linie de plată în acest mod de joc.
Veți primi trei învârtiri la roată dacă trei simboluri Joker apar aleatoriu. Această secvență va plăti o sumă aleatorie de până la 6000x valoarea monezii, la fiecare rotire. Dacă apar trei Jokeri pe o linie
de plată de la stânga la dreapta veți primi instantaneu de 6000x valoarea monezii!
Dacă soldul Super-Contorului este egală sau depășește de 6000x valoarea monezii, runda jocului se va opri și veți fi transferat/ă la jocul principal, iar câștigurile vor fi colectate și plătite automat.
Toate celelalte câștiguri din Super-Contor pot fi colectate în orice etapă, apăsând butonul ÎNCASARE. Această acțiune vă va transfera, de asemenea, la jocul principal.
RTP-ul atunci când jucați Jocul Principal (Main Game) este 94.21%. RTP-ul atunci când jucați Super-Contor este 100.95%. Pentru a obține un RTP mai mare, cea mai bună strategie este de a juca în
mod Super-Contor. Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) bazată pe strategia optimă este de 96.97%.

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.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop
- Opriti tamburele mai rapid.

