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ROYALE iNLOCUITE DE SIMBOLURI WILD 

Se acorda 5 jocuri gratuite. Pe intreaga du rata a rundei , A,, , Q, J , 
sunt inlocuite cu . :J"., .

Modul de joc nu poate fi declan§at din nou. 

in timpul rundei se joaca role speciale. 

WILD GRUPAT PE ROLE 

pe role 

Se acorda 5 jocuri gratuite. Pe intreaga du rata a rundei, Ia fiecare joc, role aleatoare se transforma 
in simboluri . t grupate complet. Se poate intampla pe orice rola, de Ia 1 Ia 5. 

Modul de joc nu poate fi declan§at din nou. 

in timpul rundei se joaca role speciale. 

REGULILE JOCURILOR GRATUITE 

SIMBOL GRUPAT SECRET 

Se acorda 5 jocuri gratuite. Tn timpul rundei, simboluri �grupate sunt prezente pe toate rolele. La sfar,itul 
fiecarui joc, toate simbolurile '4»se transforma'Te'ator intr-unul dintre urmatoarele simboluri: 

, � ,, � 
•,1111, - ,�, , Q, J sau 

Modul de joc nu poate fi declan§at din nou. 

in timpul rundei se joaca role speciale. 

Raining Wilds 

Se acorda 5 jocuri gratuite. La fiecare joc, 3, 4 sau 5 simboluri ·: 
1

·, sunt adaugate Ia pozitii aleatoare pe ecran. 
Acestea sunt inlaturate Ia inceputul urmatorului joc. 

Modul de joc nu poate fi declan§at din nou. 

in timpul rundei se joaca role speciale. 

REGU LILE JOCULUI 

VOLATILITATE f fff f 
Jocurile cu volatilitate medie platesc constant iar valoarea ca,tigurilor variaza de Ia scazuta Ia foarte mare. 

Toate simbolurile platesc de Ia stanga Ia dreapta pe liniile active. 
Toate ca,tigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie. 

ca,tigurile din jocuri gratuite ,i din jocuri speciale aleatoare sunt adaugate Ia ca,tigul pe linie. 
Toate sumele sunt exprimate ca ,i ca,tiguri reale in fise 

Numai cel mai mare ca,tig este platit pentru fiecare linie. 
Atunci cand se ca,tiga pe mai muite linii, toate ca,tigurile se adauga Ia ca,tigul total. 

ca,tigurile din jocurile gratuite se acorda jucatorului Ia finai ui rundei. 
lstoricul ca,tigurilor din jocurile gratuite con\ine toate ca,tigurile ciclului de joc. 
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Poti folosi butoanele SPACE ,i ENTER de pe tastatura pentru a incepe ,i a opri jocul. 
RTP-ul teoretic ai acestui joc este 96.48% 

Defectiunile anuleaza toate platile ,i jocurile. 

Apasa butoanele G sau G pentru a schimba valoarea mizei ,i a deschide meniul de schimbat miza. 
Alege miza pe care vrei sa o joci. 

Apasa butonul SPIN pentru a juca 

deschide meni ui de SET ARI care contine setari ce afecteaza modul in care ruleaza jocul. 

porne�te/opre�te sunetul �i muzica 
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RTP alternativ: 95.47%




