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Muerto en Mitclan
Muerto en Mictlān este un slot video cu 5 role, cu 10 linii de plată fixe, care se plătesc de la stânga la
dreapta.
SCATTERS din acest joc pot apărea deasupra oricărui simbol și nu blochează plățile. Un singur SCATTER
poate să apară pe rolă, pentru maximum 5 SCATTERS care apar la orice rotire.
Dacă un SCATTER apare pe cel puțin 3 role, sunt acordate 5 FREE SPINS MICTLĀN de nivel 1. SCATTERS
pot fi colectate în timpul FREE SPINS. Nivelul 2 al FREE SPINS este atins prin colectarea a 5 SCATTERS,
Nivelul 3 este atins prin colectarea a încă 6 SCATTERS (11 în total), Nivelul 4 este atins prin colectarea a
încă 7 SCATTERS (18 în total). Odată ce Nivelul 4 a fost atins, nu vor mai apărea alte SCATTERS. Fiecare
nivel oferă 5 Free spins pentru un total de 20 de FREE SPINS MICTLĀN.
La intrarea primelor 3 niveluri de FREE SPINS MICTLĀN, jucătorului i se solicită să aleagă o secvență
WILD. Aceste secvențe fiind: WILDS lipicioase, WILDS extinse, WILDS explozive și WILDS care merg.
Odată ce a fost aleasă o secvență WILD, aceasta devine indisponibilă pentru următoarele niveluri. O
singură secvență WILD este activă la orice nivel. WILDS lipicioase vor rămâne pe grilă pentru restul
nivelului de FREE SPIN activ. WILDS extinse se vor extinde pe întreaga rolă atunci când apar. WILDS care
explodează vor exploda până la dimensiunea 2x2 pe grilă atunci când apar. WILDS care merg pe jos vor
rămâne pe rolă pentru nivelul activ și se vor deplasa spre stânga la fiecare rotire, căzând de pe prima
rolă.
Există o șansă aleatorie de a declanșa un multiplicator de câștig la fiecare rotire. Jocul principal are
multiplicatori de bază de: x1, x2 x4. În FREE SPINS MICTLĀN, upgrade-urile multiplicatorului de bază la
nivelul 2 la: x2, x4, x6, la nivelul 3 devin x3, x6, x10, multiplicatorii de la nivelul 4 sunt: x4, x10, x30.
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Model matematic
Numărul de role:
Număr de monede:
Numărul de linii de plată:
Denumiri1:

Pariu minim (*):
Pariu maxim (*):
Expunere maximă (*):
Probabilitatea expunerii maxime:
Volatilitate:
Suport joc gratuit:

5x3
1 Fixă
10 Fixă
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.75 1.00
1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00
7.00 8.00 9.00 10.00
Valorile implicite sunt îngroșate.
€0.10
€100.00
€1.000.000.00
< 1 in 100,000,000
7 MARE
DA

Configurații RTP
implicit1
96
94
91
96.20
96.20
94.20
91.20
1
Valorile implicite pot varia în funcție de piață.
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87
87.20

84
84.20
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Tabel de plăți
Tabelul de plăți reprezentat ca valoare „x pariu total”.
Simbol
WILD
HP2
HP1
MP2
LP4
LP3
LP2
LP1

X5
30
25
20
7.5
5
2
2
1.5

X4
0
10
8
3
2
0.8
0.8
0.6
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X3
0
5
4
1.5
1
0.4
0.4
0.3
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Reguli și setări standard pentru cazino
CALCULUL CÂȘTIGURILOR ȘI PARIURI:
1)
2)
3)
4)

Câștigurile maxime includ pariul inițial și se bazează pe pariurile implicite pentru jocuri
Valorile subliniate și îngroșate sunt setări implicite
Setările implicite pot fi modificate de operator
Dacă setările/pariurile implicite sunt modificate, câștigurile maxime vor fi, de asemenea, modificate

MONEDĂ:
1) Toate valorile monedelor se referă la un multiplicator monetar de 1, care este precis pentru EUR,
USD și GBP.
2) Pentru alte monede poate fi utilizat un alt multiplicator. De exemplu: SEK are multiplicator monetar
10. Prin urmare, toate valorile legate de monedă trebuie înmulțite cu 10 pentru SEK. Adică 10 € = 10
$ = 10 £ = 100 SEK.
3) Toate monedele sunt marcate cu un asterisc (*) lângă legendă în toate tabelele.
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