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Generalităţi
• În acest joc, toate cele 20 linii de plată sunt activate în permanenţă.
• Poţi paria până la 10 monede per linie de plată.
• Suma totală a pariului tău este numărul de monede pe care pariezi per linie de plată,
înmulţit cu numărul liniilor de plată.
• Câştigurile obişnuite sunt create atunci când aceleaşi simboluri apar unele lângă
altele pe o linie de plată, cu unul din simboluri afişat pe prima rolă a slotului.
• Un câştig obişnuit este plătit per linia de plată. Dacă ai mai multe combinaţii, ţi se
plăteşte câştigul care are valoarea cea mai mare.
• Câştigurile bonus şi scatter sunt adăugate la câştigurile obişnuite.
• Câştigurile obişnuite sunt afişate în monede în tabelul de plăţi.
• Câştigurile obişnuite sunt calculate prin înmulţirea sumei de pe tabelul de plată cu
numărul de monede pe care pariezi per linie de plată.
• Pentru a îţi transforma suma câştigului în monede la credite, înmulţeşte numărul de
monede câştigate cu mărimea monedei pe care pariezi.

Simbol Wild

• Înlocuieşte alte simboluri pentru a completa câștigurile.
• Nu înlocuieşte simbolurile scatter.
• Creează propriile câştiguri atunci când simbolurile wild multiple apar unele lângă
altele, cu unul din simboluri afişat pe prima rolă a slotului.
• Pe aceeaşi rolă pot să apară simboluri wild multiple, creând un stack cu simboluri.
• Se aplică regulile câştigului obişnuit.

Simbol Scatter
• Nu trebuie să apară unul lângă altul pe o linie de plată pentru a câştiga.
• Nu este substituită de simbolul wild.
Există două simboluri scatter:

•
•
•
•
•
•

Apare numai pe rola 5.
Creează un câştig scatter atunci când un simbol apare pe rola 5.
Acordă o valoare a multiplicatorului 1x.
Activează învârtirile gratuite atunci când un simbol apare pe rola 5.
Acest simbol nu apare în timpul învârtirile gratuite.
Câştigurile Scatter sunt afişate ca o valoare a multiplicatorului în tabelul de plăţi.
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• Câştigurile Scatter sunt calculate prin înmulţirea sumei de pe tabelul de plăţi cu
numărul total de monede pariate.

• Nu există plăţi pentru acest simbol.
• Activează bonusul Trail O' Fortune atunci când trei sau mai multe sunt dispersate pe
role.

Învârtiri gratuite
Învârte gratis!

•
•
•
•
•
•

Activează învârtirile gratuite atunci când un simbol apare pe rola 5.
Primeşti 5 învârtiri gratuite.
Toate câştigurile sunt înmulţite cu 2.
Simbolul Leprechaun devine un simbol wild suplimentar în timpul învârtirilor gratuite.
Dacă pe un simbol este afişat Green Clover, primeşti o învârtire gratuită suplimentară.
Dacă pe un simbol este afişat Gold Clover, valoarea multiplicatorului creşte cu 1. Poţi
câştiga până la un multiplicator 5x.
• Învârtirile gratuite nu pot fi reactivate.
• Ultimul pariu pe care l-ai plasat în joc este utilizat ca sumă de pariere pentru învârtiri
gratuite.

Bonusul Trail O' Fortune

• Se activează atunci când trei sau mai multe simboluri scatter apar pe role.
• Poţi câştiga până la un multiplicator 1.000x.
• Învârţi roata pentru a descoperi numărul de pătrate pe care le poţi muta de-a lungul
mişcării.
• Numărul de simboluri care a activat jocul bonus indică numărul de ori pentru
învârtirea roţii.
• Fiecare pătrat pe care te opreşti reprezintă valoarea curentă a bonusului multiplicator
pe care îl poţi câştiga.
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• Numărul de simboluri care au activat jocul bonus indică valoarea multiplicatorilor
dispersaţi de-a lungul mişcării. Dacă mai multe simboluri dispersate declanşează
jocul bonus, sunt oferite valori mai mari pentru multiplicator.
• Dacă te opreşti la începutul unui Rainbow Bridge, traversezi podul trecând de
pătratele dintre capetele acestuia.
• Dacă te opreşti pe un Emerald ascuns, primeşti o învârtire suplimentară a roţii.
• Ultimul pătrat pe care te opreşti, după ce ai utilizat toate învârtirile, reprezintă
valoarea multiplicatorului bonus pe care îl câştigi. Suma totală a pariului tău este
înmulţită cu valoarea multiplicatorului oferit.
• Ultimul pariu pe care l-ai plasat în joc este utilizat ca sumă de pariere pentru jocul
bonus.
• Jocul bonus Trail O' Fortune nu poate fi activat în timpul învârtirilor gratuite.
• Dacă activezi Free Spins şi bonusul Trail O' Fortune în cadrul aceleiaşi învârtiri,
bonusul Trail O' Fortune este jucat primul.

Realizări de pe tabelul de plăți
• Urmăreşte starea câştigului tău prin evidenţierea combinaţiilor de simboluri pe care
le-ai câştigat.
• Atunci când câştigi, toate combinaţiile pentru acelaşi simbol sunt evidenţiate.
• Realizările sunt permanent evidenţiate în tabelul de plată, chiar dacă ieşi din joc.
• Câştigurile din jocul obişnuit sunt considerate realizări.

Învârtire rapidă
Învârtirea rapidă măreşte viteza de învârtire a rolei pentru a îţi afişa rezultatele mai
repede. Acest lucru nu influențează rezultatele învârtirii.
Pentru a activa învârtirea rapidă într-un joc:
1. Dreapta diapozitiv la Setări.
2. Atingere învârtire rapidă Oprită.
Pentru a dezactiva învârtirea rapidă, atingere învârtire rapidă Pornită.
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci.

Configurează-mi pariul total
Suma totală a pariului tău este numărul de monede pe care pariezi per linie de plată, înmulţit
cu numărul liniilor de plată.
1. Dreapta diapozitiv la Setări.
2. Atingere Mărime monedă şi selectează o mărime a monedei.
3. Atingere Monede per linie şi selectează numărul de monede.
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Schimbă suma pariului meu
Suma totală a pariului tău este numărul de monede pe care pariezi per linie de plată, înmulţit
cu numărul liniilor de plată.
Atingere Pariu şi selectează numărul total de monede sau credite pe care vrei să pariezi per
învârtire.
Este posibil ca jocul pe care îl joci să nu aibă opţiunea de a paria în credite.

Schimbare de la monede la credite
Aveți posibilitatea să modificați soldul, pariul și de a câștiga sume pentru a afișa în monede
sau credite.
Atingere Monede pentru a converti la credite, sau atingere Credite pentru a converti la
monede.
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci.
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