Reactoonz
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
Reactoonz este un joc video slot în cascadă care se joacă pe o grilă de 7 pe 7. Simbolurile apar pe grilă pentru a forma combinații câștigătoare. Câștigurile sunt realizate obținând 5 sau mai multe
simboluri într-un grup conectat care se ating orizontal și/sau vertical. Simbolurile câștigătoare sunt eliminate iar apoi cad noi simboluri pentru a umple grila. Jocul continuă în cascadă până când nu
se mai pot crea noi combinații câștigătoare.
Toate câștigurile realizate în timpul unei runde de joc contribuie la creșterea unul câte unu a contorului de încărcare al săriturii Cuantum. Atunci când un contor de încărcare este complet încărcat,
una dintre următoarele secvențe de cuantum este adăugată aleatoriu la rând:
Implozie: Transformă de la 3 la 6 simboluri în simboluri joker, în timp ce distruge toate simbolurile adiacente
Modificare: Alege 1 simbol aleatoriu cu un ochi, iar toate simbolurile identice se transformă într-un alt simbol. În cazul în care nu există simboluri cu un ochi pe grilă, secvența poate alege orice
simbol disponibil
Demolare: Distruge toate simbolurile cu un ochi și toate simbolurile identice
Incizie: Taie un simbol joker în centru și creează două linii diagonale prin grilă, ce se intersectează. Ambele linii vor afișa același simbol aleatoriu.
Atunci când toate contoarele de încărcare sunt încărcate la maxim, secvența Gargantoon este adăugată la rând. Gargantoon adaugă prima dată simbolurile joker 3x3 pe grilă într-o poziție aleatorie.
Dacă nu mai sunt cascade posibile, devine mai întâi două simboluri joker 2x2, înainte de a se termina sub forma de nouă simboluri joker de 1x1. Simbolurile noi coboară, umplând grila înainte de
fiecare mișcare.
Dacă nu mai sunt posibile cascade, secvența/secvențele Cuantum din așteptare se vor declanșa. Jocul continuă normal, permițând astfel contorului de încărcare să se încarce pentru mai multe efecte,
posibil pentru a crea câștiguri suplimentare! Contoarele de încărcare se resetează la sfârșitul rundei de joc, dacă nu mai există combinații câștigătoare prezente.
La orice rotire inițială necâștigătoare, există șansa ca Gargantoon să coboare de la 4 la 8 simboluri joker pe grilă.
4 simboluri normale identice adiacente fiecăruia într-un pătrat formează automat forma Giantoonz. Câștigurile sunt dublate în orice combinație câștigătoare dacă unul sau mai multe Giantoonz fac
parte din ele.
Un tip de simbol aleatoriu cu un ochi este marcat ca simbol ce luminează intermitent la fiecare rotire. Dacă oricare dintre simbolurile fac parte dintr-o combinație câștigătoare, acestea lasă 2
simboluri joker în urmă. Jokerii înlocuiesc toate simbolurile normale!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 96.51%.
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.

