Dr. Toonz
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.
Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Informații
Combinațiile de câștig sunt acordate pentru combinații de simboluri alăturate, conform informațiilor din
tabelul de plată și regulile de joc. Atunci când câștigați pe combinații 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 combinațiile de
câștig. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul rundei de joc. Secvențele de Rotiri Gratuite se
joacă cu același pariu ca runda de joc care a inițiat secvența - cu excepția cazului în care 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
DR. TOONZ este un aparat slot video cu 6 role, cu MULTIPLIERS de până la x64 în timpul FREE SPINS!

Combinațiile câștigătoare sunt eliminate. Simbolurile noi apar în cascadă pentru a umple din nou
pozițiile goale și a forma noi câștiguri potențiale. Procesul se repetă dacă sunt create câștiguri noi în
mod continuu. Se plătește doar cea mai mare combinație câștigătoare per simbol.

QUANTUMETER începe de la 0 la 2 încărcări la fiecare rotire în jocul de bază. Fiecare cascadă
câștigătoare o încarcă cu 1, până la 3 încărcări în total! QUANTUMETER complet încărcat se activează
după ce toate combinațiile câștigătoare sunt colectate. QUANTUMETER se poate încărca o dată per
rotire sau FREE SPIN.

Fiecare secvență de încărcare se încarcă cu o culoare unică. O culoare este aleasă aleatoriu la fiecare
rotire sau FREE SPIN. QUANTUM WILDS (albastru): Adaugă 2 până la 6 WILDS. METAMORPHOSIS
(galben): Transformă 5 până la 8 simboluri într-un alt simbol. WILDS și SCATTERS sunt excluse!
DISINTEGRATION (roșu): Elimină toate simbolurile cu un singur ochi. Adaugă 2 WILDS pe role!

3, 4, 5, 6 SCATTER simboluri acordă 10, 15, 20, 25 FREE SPINS. QUANTUMETER începe cu 1 sau 2
încărcări la fiecare FREE SPIN. Secvența nu poate fi reinițiată.

1 sau mai multe role la fiecare FREE SPIN sunt selectate pentru a avea un MULTIPLIER x2 care dublează
numărul de simboluri câștigătoare de pe rola respectivă. Până la 6 MULTIPLIERS se pot activa, suma
câștigată poate fi multiplicată până la x64.

Rentabilitatea medie teoretică (RTP) este de 96.25%. RTP alternativ: 84.25%, 87.25%, 91.25%, 94.25%.

Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru
a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, faceți clic pe ROTIRE. Când apar simbolurile,
simbolurile afișate vor determina premiul conform tabelului de plăți. Combinațiile câștigătoare vor fi
eliminate și vor apărea noi simboluri pentru a completa locurile libere.

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.
Rotire / Start / Spațiu
- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan. Apasati pe rotire pentru a incepe.

