02 Dragon Whisperer
Ecranul de Încărcare
Rola Bonus Special/și Multiplicator
Rotiri gratuite/selecție
Trei funcții de rotiri gratuite/diferite
CÂȘTIGĂ PÂNĂ LA 5000x MIZA
Tabelul de Plăți
WILD
Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter.
SCATTER
Apare pe toate rolele
Declanșează funcția de Rotiri Gratuite
Rola Bonus
Rola Bonus se învârte la fiecare rotire.
Multiplicatorul acordat se aplică câștigului obținut la rotirea respectivă.
În jocul de bază, multiplicatorii de câștig variază de la 1 la 10.
În runda de Rotiri Gratuite, multiplicatorii variază de la 1 la 10 cu un multiplicator suplimentar de
20x.
În plus, simbolul Wild Bonus apare în jocul de bază.
Atunci când simbolul Wild este declanșat, apare unul dintre cei trei dragoni și acordă 2 și până la
5 Random Wilds.
După ce simbolurile Wild sunt amplasate pe role, un multiplicator de 3x se aplică câștigului total
din acea rotire.
Roata la Rotiri Gratuite
După declanșarea rundei de Rotiri Gratuite, apare o roată și selectează aleatoriu unul dintre cele 3
tipuri diferite de Rotiri Gratuite:
/Earth Free Spins/: Simboluri Wild care se Colectează
/Fire Free Spins/: Simboluri Wild care se Mută
/Ice Free Spins/: Simboluri Wild Lipicioase
Functia Rotiri Gratuite
3, 4 sau 5 simboluri Scatter declanșează 10 Rotiri Gratuite

CÂȘTIGĂ PÂNĂ LA 5000x MIZA
Sunt disponibile 3 tipuri de Rotiri Gratuite:
/Earth Wilds/: Dragonul de Pământ zboară peste role după evaluarea câștigului, colectează
simbolurile Wild prezente pe role și le ascunde în coșul cu simboluri Wild de deasupra rolelor.
Atunci când dragonul colectează 3 sau mai multe simboluri Wild, le lasă să cadă la întâmplare pe
role la următoarea rotire.
Un număr de maxim 15 wild-uri colectați pot cădea la fiecare rotire, iar contorul este resetat la 0
chiar dacă mai mulți au fost colectați. Rotirile gratuite continuă până când sunt acordate toate
simbolurile Wild.
/Fire Wilds/: Dragonul de Foc zboară peste role după evaluarea câștigului și arde simbolurile
Wild, astfel încât acestea să se mute cu un simbol mai sus la următoarea rotire.
Rotirile gratuite continuă până când sunt arse toate simbolurile Wild.
/Ice Wilds/: Dragonul de Apă zboară peste role după evaluarea câștigului și îngheață toate
simbolurile Wild pe poziție pentru restul de Rotiri Gratuite.
Opțiuni Mizare
Pentru a miza orice câștig, accesați butonul de miză.
Apoi selectați o carte roșie sau neagră.
Miza va fi dublată (x2) dacă selecția dvs., roșu sau negru, este corectă.
Câștigurile pot fi mizate de maxim 5 (x5) ori.
Opțiunea de mizare poate fi activată/dezactivată din meniul de setări.
Opțiunea Gamble nu este disponibilă în timpul jocului automat.
Linii de Plată
Reguli
Pariezi pe 25 de Linii de Plată fixe.
Alege pariul total prin selectarea multiplicatorului de pariuri.
Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta pe rolele adiacente, cu excepția simbolurilor
Scatter.
Sunt adăugate câștigurile de pe liniile diferite.
Câștigurile Scatter sunt adăugate liniilor câștigătoare.
Va fi plătit doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie.
Câștigurile cu Scatters se înmulțesc cu miza totală pariată.
Toate simbolurile de plată de pe linie trebuie să apară pe o linie jucată și pe rolele consecutive
care încep cu rola din stânga.

Câștigurile de pe linie sunt înmulțite cu multiplicatorul de pariuri.
Premiile afișate în Paytable sunt multiplicate și corespund pariului selectat.
"Dacă numărul de Rotiri Gratuite câștigate este mai mare de 150 și combinația declanșatoare
apare din nou, nu se vor mai acorda Rotiri Gratuite.
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
Procentaj de câștig: 96.25%.

