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Despre Dragon Blitz™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

20 linii

Temă

Dragon chinezesc
RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•

Funcția de Jocuri Gratuite
Funcția Dragon Wild
Funcția Gamble

PLATĂ
Câștig maxim implicit

50 x miza totală

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 30%
Jackpot
Volatilitate
Variații
Variații (%)
Profit (%)

95
95.18%

DESIGN JOC

Niciunul

Tematică și grafică joc
O bestie s-a trezit la Dragon Blitz™.
Acest slot cu 5 role și 20 de linii
găzduiește funcții ascunse.
Aventurează-te în pădurile dese din
estul Asiei și întâlnește în drum
Templul Dragonului. Croiește-ți drum
prin pasajele aprinse ascunse în
adâncuri și profită de șansa de a fi
răsplătit cu comorile dragonului.

Joc principal
Obiectivul tău este să obții 3 sau mai
multe simboluri corespondente pe role
adiacente pe una din cele 20 de linii de
câștig. Toate modelele câștigătoare
încep pe prima rolă din stânga și se
derulează pe liniile de câștig spre
dreapta. În timpul rotirilor din jocul de
bază, odată ce Manuscrisele nimeresc
pe rolele 1, 3, și 5, 10 se vor acorda
Jocuri Gratuite.

Funcția de Jocuri Gratuite
Obține trei simboluri Manuscris, iar
funcția de Jocuri Gratuite va fi
declanșată cu 10 Jocuri Gratuite.
Jocurile Gratuite pot fi redeclanșate.
În timpul Jocurilor Gratuite,
simbolurile Wild apărute pe role sunt
colectate și adăugate la manuscris în
partea de sus a ecranului. Odată ce
suficiente simboluri Wild sunt colectate
în partea superioară a rolelor,
simbolurile imagine se vor transforma
în Wild-uri. De fiecare dată când un
nou simbol Wild este deblocat, vor fi
acordate 2 Jocuri Gratuite
suplimentare.
3 sau mai multe Manuscrise acordă 10
Jocuri Gratuite suplimentare

Funcția Dragon Wild
Funcția Dragon Wild este cea în care
până la 8 Wild-uri sunt lansate pe ecran
în orice moment în orice joc cumpărat.
În timpul acestui eveniment, Dragonul
Wild va zbura de-a lungul ecranului,
lăsând să cadă numeroase Wild-uri în
drumul său.

Reguli
•
•

•

•
•

•

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x 3x

FUNCȚIE
SPECIALĂ

WILD

Substituie
toate
1000 200 50
simbolurile
cu excepția

DRAGON

1000 200 50

COMOARĂ

500

100 30

COPACUL
BANILOR

200

60

20

CUȚIT

200

60

20

Toate premiile sunt pentru
combinațiile de un fel.
Toate premiile sunt pentru
combinațiile de la stânga la
dreapta.
Wild-ul substituie toate
simbolurile cu excepția
Manuscrisului.
Câștigurile scatter și câștigurile
pe linie se adaugă.
Cel mai mare câștig va fi plătit
doar pe fiecare linie selectată și
per combinație scatter.
Defecțiunile anulează toate
plățile și jocurile.

A

120

30

10

K

120

30

10

Q

120

30

10

J

100

20

5

10

100

20

5

9

100

20

5
3
declanșează
40 funcția de
Jocuri
Gratuite
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