Wolf Hunt
Ecranul de Încărcare
Simbolurile Bonus / acordă Jackpot
Simbolurile Gigantice / în Jocul Bonus
Funcția de Re-rotiri / Wolf

Tabelul de Plăți
WILD: înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Urma Aurie.
SCATTER: Apare numai pe rolele 1, 3 și 5. 3x simboluri Scatter declanșează 6 Rotiri Gratuite și plătește
de 3 ori pariul total.
Tabelul de Plăți la Rotiri Gratuite
WILD: înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Urma Aurie
SCATTER: sunt acordate 3 rotiri gratuite suplimentare atunci când un simbol Scatter gigantic apare
pe role. Simbolul Scatter gigantic plătește 1x pariu total.
Simboluri Gigantice
În timpul Rotirilor Gratuite, rolele 2, 3 și 4 se rotesc împreună ca un simbol GIGANTIC.
3 rotiri gratuite suplimentare sunt acordate atunci când un simbol Scatter gigantic apare pe role.
Nu există nicio limită la numărul de re-declanșări!
În timpul Rotirilor Gratuite se joacă cu role speciale!
Re-rotiri Wolf
Dacă pe role apar 6 sau mai multe simboluri cu Urmă Aurie, este declanșată funcția de Re-rotiri Wolf.
Simbolul Urma Aurie este prezentă pe toate rolele.
La fiecare rotire, simbolurile cu Urmă Aurie afișează o valoare aleatorie dintr-un set predefinit sau pot
afișa un JACKPOT MINI, MINOR sau MAJOR.
Funcția de Re-rotiri Wolf începe după ce sunt plătite toate câștigurile pentru combinațiile
câștigătoare.
Simbolurile normale devin transparente și vor rămân doar simbolurile cu Urme Aurii care au
declanșat funcția.

Rolele normale sunt înlocuite cu role speciale care conțin doar simboluri cu Urme Aurii și spații goale.
Funcția de Re-rotiri Wolf începe cu 3 re-rotiri.
Toate simbolurile cu Urme Aurii care au apărut pe role rămân pe ecran până când sunt jucate toate
rundele de re-rotire.
De fiecare dată când un simbol cu Urma Aurie adițional este declanșat, numărul de re-rotiri este
resetat la 3.
GRAND JACKPOT este acordat doar atunci când toate cele 15 poziții sunt completate.
Funcția de Re-rotiri Wolf se termină atunci când nu mai sunt re-rotiri sau a fost câștigat GRAND
JACKPOT-ul.
În momentul în care funcția de Re-rotiri Wolf este finalizată, valorile tuturor simbolurilor cu Urme
Aurii sunt adăugate, iar jocul plătește suma totală.
Funcția de Re-rotiri Wolf este, de asemenea, disponibilă în timpul Rotirilor Gratuite.
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.
Toate câștigurile sunt plătite pe Liniile de Plată, cu excepția simbolurilor Scatter.
Sunt adăugate câștigurile de pe liniile diferite.
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 a liniei trebuie să apară pe o linie de plată și pe rolele consecutive care
încep de pe rola din stânga.
Câștigurile Scatter sunt adăugate liniilor câștigătoare.
Câștigurile Scatter sunt acordate pentru simbolurile care apar pe orice poziție de pe role, pentru
orice număr de linii jucate.
Câștigurile de pe linie sunt înmulțite cu multiplicatorul de pariuri.
Dacă este activată, funcția RTP pentru Bonusul de cumpărare este 93, 62%
Premiile afișate în Paytable sunt multiplicate și corespund pariului selectat.

Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
Procentaj de câștig: 93.62%-96.10%.
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.

