Mammoth Chase
Despre joc
Mammoth Chase este un slot video 4 x 6 cu 4096 moduri, prezentând Spin-uri Gratuite și
Jackpot-uri Progresive
Plata teoretică este 96.94%
Numărul de Moduri de Plată utilizate în joc este fixat la 4096.
Caracteristicile Jocului
Simboluri SĂLBATICE
Simbolul SĂLBATICE este sălbatic și înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția
simbolului BONUS DECLANȘATOR, 2X SĂLBATICE și 3X SĂLBATICE. Se numără ca 1
simbol de potrivite în combinațiile de plată.
Simbolurile 2X SĂLBATICE și 3X SĂLBATICE sunt sălbatice și înlocuiesc toate celelalte
simboluri, cu excepția simbolului BONUS DECLANȘATOR și invers. 2X SĂLBATICE se
numără ca 2 simboluri potrivite într-o singură coloană și 3X SĂLBATICE se numără ca 3
simboluri potrivite într-o singură coloană în combinațiile de plată.
SPINURI GRATUITE
3 sau mai multe simboluri BONUS DECLANȘATOR în orice poziție inițiază Spin-uri Gratuite.
6 simboluri BONUS DECLANȘATOR oferă 20 rotiri gratuite.
5 simboluri BONUS DECLANȘATOR oferă 15 rotiri gratuite.
4 simboluri BONUS DECLANȘATOR oferă 12 rotiri gratuite.
3 simboluri BONUS DECLANȘATOR oferă 8 rotiri initiale gratuite.
În timpul spin-urilor gratuite simbolurile SĂLBATICE sunt înlocuite cu simboluri 2X
SĂLBATICE și 3X SĂLBATICE.
În timpul spin-urilor gratuite, rotirile spin-urile adiționale gratuite pot fi oferite în funcție de
combinațiile câștigătoare de mai sus. În plus, în timpul spin-urilor gratuite 2 simboluri
BONUS DECLANȘATOR în orice poziție oferă 3 spin-uri adiționale gratuite.
JACKPOT-URI PROGRESIVE
Jocul are 3 nivele progresive: argint, aur și platină.
Dacă orice combinație de 14 sau mai multe simboluri MAMUT și SĂLBATICE cad într-un
spin, jucatorul câștigă Jackpot-ul Progresiv la Nivelul Platină;
Dacă orice combinație de 12 sau mai multe simboluri MAMUT și SĂLBATICE cad într-un
spin, jucatorul câștigă Jackpot-ul Progresiv la Nivelul Aur;
Dacă orice combinație de 10 sau mai multe simboluri MAMUT și SĂLBATICE cad într-un
spin, jucatorul câștigă Jackpot-ul Progresiv la Nivelul Argint.
Simbolurile 2X SĂLBATICE se numără ca 2 simboluri fiecare, iar simbolurile 3X SĂLBATICE
se numără ca 3 simboluri fiecare.
Numai cel mai mare câștigător este plătit.
Căi de Plăți
Pentru Căi de Plăți, combinațiile câștigătoare sunt plătite pentru simboluri care apar în orice
poziție în coloane consecutive de la stânga spre dreapta, începând cu cilindrul din stânga.
Doar cea mai bună combinație potrivită pentru fiecare simbol este plătită. Suma totală a
plății de la căile de plată este suma plății pentru fiecare simbol distinct care are o combinație
câștigătoare.
Cum să jucați
Slot-urile video sunt foarte ușor de jucat. Doar urmați 3 pași
1. Selectați pariul total al dvs

2. Apăsați butonul cu simbolul SPIN
3. Verificați câștigul în câmpul CÂȘTIG
Descrierea funcționalității jocului
Pariu
Pariul total este arătat pe afișajul PARIU. La calculator, modificați pariul facând clic pe ecran
și alegând pariul total la alegerea dvs sau folosind indicatorii MĂREȘTE PARIU sau
MICȘOREAZĂ PARIU pentru a mări sau, respectiv, micșora pariul dvs. Pe telefon mobil,
modificați pariul atingând pictograma PARIU de pe ecran și alegând pariul total la alegerea
dvs.
Spin
Jocul se începe prin apăsarea butonului cu simbolul SPIN.
Puteți Opri Rapid jocul făcând clic (pentru ecrane desktop) sau atingând (pentru ecrane
touch) oriunde pe afișajul jocului.
Apăsarea tastei SPAȚIU pe o tastatură are aceeași funcție ca și apăsarea butonului SPIN.
Câștig
Orice câștig total într-o rundă de joc va fi afișat în câmpul CÂȘTIG.
Plățile pentru simboluri sunt afișate în tabelul de plăți și reflectă configurația curentă a
pariului.
Liniile de plăți câștigă în succesiune de la cea mai de stânga spre dreapta.
Doar cel mai mare câștig per pariu se achită.
Câștigurile liniilor de plăți separate vor fi afișate pe liniile de plăți câștigătoare în timpul
prezentării câștigului.
Tabel de plăți
Toate combinațiile câștigătoare din joc pot fi vizualizate în TABEL PLĂȚI, care poate fi
accesat prin intermediul butonului "i" de la tastatură.
Autojoc
Utilizarea Autojoc vă va permite să jucați automat un anumit număr de runde de joc.
Apăsați AUTOPLAY și alegeți un număr de runde de joc pentru a inițializa Autojoc.
Numărul rămas de spin-uri este afișat pe tastatură.
Autojocul se oprește apăsând butonul STOP.
Setările autojoc permit jucătorului să seteze numărul de jocuri, limita totală de pierderi a
sesiunii și limita unui singur câștig.
Autojocul se va opri atunci când oricare din limitele selectate va fi depășită.
Accesează SETĂRI CLIENT făcând clic (pe desktop) sau atingând (pe ecrane touch)
PICTOGRAMA SETĂRI.
Dacă este afișat butonul simbolulului ACASĂ, atunci apăsarea acestuia redirecționează
înapoi la meniul jocului.
Pe ecranul jocului accesați SETĂRI CLIENT apăsând PICTOGRAMA SETĂRI.
ÎN SETĂRI, selectarea SUNET vă permite să alegeți dacă în joc să fie redate sunete și
muzică.
ÎN SETĂRI, selectarea MUZICĂ vă permite să alegeți dacă în joc să cânte muzică de fundal.
ÎN SETĂRI, RELUARE vă va direcționa spre istoria jocurilor jucate.
ÎN SETĂRI, pictograma "i" accesează TABEL PLĂȚI al jocului.
Simbolul "§" deschide REGULI JOC.

