Queens Day Tilt
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.

Regulament de joc
Queen's Day Tilt este un joc video slot care se joacă pe o grilă de 3x3. Simbolurile apar pe grilă pentru a forma combinații câștigătoare. Câștigurile sunt realizate obținând 2 sau mai multe simboluri
pe un rând, pe orizontală sau verticală. Toate rândurile și coloanele sunt active și simbolurile pot face parte din mai multe combinații câștigătoare.
Simbolul joker înlocuiește toate simbolurile. Se creează 1 simbol joker pe poziția din mijloc a unei combinații câștigătoare formată din 3 simboluri identice (care nu include un joker). Simbolurile joker
sunt eliminate de pe grilă dacă sunt singurele simboluri rămase.
Secvența Domnitor este inițiată aleatoriu la rotirile necâștigătoare. Se adaugă 1 simbol joker pe grilă, care nu va acoperi niciodată un simbol cu valoare mare. Jocul va continua normal după
terminarea efectului.
Secvența Turnir se activează aleatoriu atunci când rămâne 1 simbol pe grilă. Simbolul respectiv va fi eliminat.
Secvența Jocul accesiunii la tron se activează atunci când câștigați cu ambele simboluri cu valoare mare, la aceeași rotire. Se acordă 1 Rundă gratuită care conține numai simboluri cu valoare mare.
Alegeți simbolul care credeți că va crea cele mai multe simboluri câștigătoare în timpul secvenței. Există 3 rezultate:
• Câștig: câștig total de x2.
• Pierdere: câștigurile sunt colectate.
• Egalitate: se reactivează runda gratuită.
Secvența Ziua Reginei se inițiază atunci când eliberați toată grila de simboluri. Se acordă 5 Rotiri gratuite fără simboluri cu valoare mică. Toate câștigurile încep de la x2. Multiplicatorul crește atunci
când câștigați cu ambele simboluri cu valoare mare, la aceeași rotire. Secvența Domnitor se va activa la fiecare rotire necâștigătoare. Secvența Turnir se va activa de fiecare dată când rămâne 1
simbol pe grilă. Dacă eliberați grila, se va reactiva secvența și veți primi 5 Rotiri gratuite suplimentare.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 96.36%.
Pariurile se selectează folosind butoanele de pariuri în partea de jos a jocului. Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, apăsaţi pe START.
Când apar simbolurile, simbolurile afișate vor determina premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Schimbati pariul
- Apăsaţi pe oricare dintre cele cinci butoane de pariuri pentru a selecta un pariu sau folosiţi butoanele de plus sau minus pentru a mări sau pentru a scade pariul cu un pas.
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 Joc Automat, un număr de runde consecutive de joc sunt iniţiate automat, folosind pariul dvs.
curent. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Start
- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

