Troll Hunters 2
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.
Regulament de joc
Troll Hunters 2 este un joc video slot care se joacă pe o grilă de 5 pe 5. Simbolurile apar pe grilă
pentru a forma combinații câștigătoare. Câștigurile sunt realizate obținând 3 sau mai multe simboluri
pe un rând, pe orizontală sau verticală. Toate rândurile și coloanele sunt active și simbolurile pot
face parte din mai multe combinații câștigătoare.
Combinațiile câștigătoare sunt eliminate după ce sunt plătite. Simbolurile rămase cad pentru a
umple golurile și a crea noi câștiguri potențiale. Un multiplicator de câștig se mărește cu o unitate la
fiecare nouă coborâre.
Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile și este creat în poziția de mijloc atunci când o
combinație câștigătoare formată din 3 simboluri este eliminată. Simbolurile WILD sunt eliminate din
grilă dacă sunt singurul tip de simbol rămas în grilă.
Simbolul MULTIPLIER WILD înlocuiește toate simbolurile și mărește în continuare multiplicatorul de
câștig. Multiplicatorii disponibili sunt: x1, x2 și x3. Simbolurile MULTIPLIER WILD pot fi 1x1 sau 2x2.
Simbolurile MULTIPLIER WILD multiple nu se combină.
Contorul de pe ecran este încărcat atunci când câștigați doar cu simboluri Troll Hunter (personaj
feminin). Câștigurile formate din 3, 4 sau 5 simboluri completează contorul cu 1, 2 sau 3 secțiuni.
Activați secvența MULTIPLIER WILDS completând contorul cu 3 secțiuni. Înainte ca jocul să continue
în mod normal, 1 sau 2 MULTIPLIER WILDS (1x1) vor fi amplasate aleatoriu pe grilă. Multiplicatorul
depinde de personajul de pe ecran. Secvența poate fi declanșată doar o dată într-o rundă de joc.
Personajul se schimbă după fiecare activare.
Declanșați FREE SPINS golind rândul „BONUS”. Alegeți 1 dintre cele 3 opțiuni.
• 5 FREE SPINS cu x3 MULTIPLIER WILD.
• 7 FREE SPINS cu x2 MULTIPLIER WILD.
• 9 FREE SPINS cu x1 MULTIPLIER WILD.
În timpul FREE SPINS, completarea contorului cu 3 secțiuni va declanșa o WIN SPIN cu MULTIPLIER
WILD (2x2) ales respectiv. Apare o grilă nouă de simboluri și MULTIPLIER WILD (2x2) este amplasat
aleatoriu pe grilă înainte de a continua runda de joc în mod normal. Multiplicatorul de câștig este
resetat între o FREE SPIN și WIN SPIN.
În timpul WIN SPINS, completarea contorului cu 5 secțiuni va reiniția o WIN SPIN cu MULTIPLIER
WILD (2x2) ales respectiv și nu va reseta multiplicatorul de câștig între WIN SPINS consecutive.
Goliți toată grila de simboluri pentru a câștiga un premiu instant.
RTP alternative: 96.50%; 94.50%; 91.50%; 87.50%; 84.50%

Pariurile se selectează folosind butoanele de pariuri în partea de jos a jocului. Faceți clic pe
butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, apăsaţi pe
START. Când apar simbolurile, simbolurile afișate vor determina premiul conform tabelului de plăți.
Acțiuni
•

Schimbati pariul- Apăsaţi pe oricare dintre cele cinci butoane de pariuri pentru a selecta un
pariu sau folosiţi butoanele de plus sau minus pentru a mări sau pentru a scade pariul cu un
pas.

•

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 Joc Automat, un număr de runde consecutive de joc sunt iniţiate
automat, folosind pariul dvs. curent. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie
de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.

•

Start- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.

