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Nume MAX DANGEROUS ȘI RELICVELE PIERDUTE

Vanzator Red Rake Gaming 
Versiune MAX DANGEROUS ȘI RELICVELE PIERDUTE
Type of game Videoslot
Geometrie 5 x 4
Tehnologie HTML5

Jackpot progressive Nu

Caracteristica 
bonusului

Acest joc are o caracteristică bonus care constă 
din mai multe jocuri gratuite

Castig Jucator 95.3%

Mod Auto Da

REGULILE JOCULUI
▪ Max Dangerous și Relicvele Pierdute este un aparat de slot cu 5 role și 4 rânduri 

care oferă 50 de linii de plată și o secvență învârtire gratuită.
▪ Butonul ROTIRE începe o învârtire cu pariul ales.
▪ Când apeși butonul ROTIRE AUTOMATĂ, vei juca automat numărul de rotiri 

selectate.
▪ În cazul în care o combinație de simboluri ar oferi mai mult de un singur câștig, 

combinația cu cele mai mari câștiguri va fi acordată cu configurația care produce cel 
mai mare multiplicator.

▪ Combinațiile câștigătoare și plățile sunt indicate în TABEL DE PLĂȚI. Câștigurile care
apar în acest tabel sunt exprimate în moneda care este folosită pentru joc în acel 
moment.

▪ Câștigurile sunt calculate pe baza combinațiilor de simboluri consecutive de la stânga
la dreapta.

▪ La fiecare învârtire, simbolurile câștigătoare dispar, rezultând într-o reînvârtire la 
care după o mișcare descendentă a simbolurilor aflate deasupra sloturilor, noile 
sloturi sunt umplute cu alte simboluri. Premiile obținute în acest mod sunt adăugate 
la premiul total. Acest proces este repetat până când nu mai rămân premii.

▪ Simbolul „Wild” poate înlocui orice alt simbol.
▪ Există 5 tipuri diferite de contoare: biciul, avionul, craniul, pălăria și potirul.
▪ De fiecare dată când obțineți un câștig cu aceste simboluri, contorul corespunzător se

va umple cu numărul de spații egal cu numărul de simboluri de pe fiecare linie 
câștigătoare. De exemplu, dacă obțineți 2 linii de plată cu câte 3 biciuri pe fiecare, 
contorul pentru bici se va umple cu 6 spații. Simbolul WILD nu va umple aceste 
contoare.

▪ Atunci când se umple unul dintre contoare, secvența corespunzătoare va fi lansată. 
Contoarele bici, avion și potir conțin fiecare câte 11 spații, în timp ce contoarele 
craniu și pălărie conțin fiecare câte 10 spații.

▪ Dacă umpleți mai mult de un singur contor în același timp, secvențele se vor lansa în 
următoarea ordine: bici, avion, craniu, pălărie și potir. Contoarele vor fi resetate la 
finalul fiecărei învârtiri.



▪ BICI: Se va acorda un simbol și un multiplicator. Toate aparițiile pe role ale 
acestui simbol, pe lângă simbolurile wild, vor fi transformate în multiplicatorul
ales. Toți acești multiplicatori se vor combina pentru a forma un multiplicator 
mai mare, care va fi folosit pentru a vă crește pariul.

▪ AVION: Avionul se mișcă de-a lungul unui rând, de la stânga spre dreapta, 
înlocuind toate simbolurile de pe rând (cu excepția simbolurilor wild) cu 
simboluri noi de același tip.

▪ CRANIU: 3 simboluri Wild lipicioase vor apărea pe role. Fiecare simbol Wild 
lipicios are 3 vieți. De fiecare dată când participă la un câștig, pierde o viață. 
După epuizarea celor 3 vieți, simbolul va dispărea.

▪  Simbol Wild lipicios cu 3 vieți.

▪  Simbol Wild lipicios cu 2 vieți.

▪  Simbol Wild lipicios cu 1 viață.

▪ PĂLĂRIE: Primele 3 simboluri de pe a doua rolă vor fi înlocuite cu simboluri 
wild și încă 3 vor fi plasate pe pozițiile superioare ale rolei, care nu sunt încă 
vizibile. Acestea vor cădea în cascade succesive atunci când câștigați.

▪ Dacă umpleți mai mult de un singur contor în același timp, secvențele se vor lansa în 
următoarea ordine: bici, avion, craniu, pălărie și potir. Contoarele vor fi resetate la 
finalul fiecărei învârtiri.

▪ Premiul maxim pe rotire este limitat la 4.000 de ori pariul total.

FUNCȚIA BONUS ROTIRI GRATUITE

▪ Dacă umpleți contorul potir, veți obține acces la o secvență cu 12 învârtiri gratuite.
▪ Contoarele bici, avion și potir nu vor fi resetate la finalul fiecărei învârtiri. De 

asemenea, acestea conțin doar câte 9 spații fiecare, în loc de 11.
▪ Dacă umpleți o dată contorul potir, întreaga valoare a câștigului din timpul secvenței 

învârtire gratuită va fi înmulțită cu 2. Acest multiplicator va crește cu 1 de fiecare 
dată când umpleți contorul.

▪ Secvența învârtiri gratuite este jucată cu câteva role speciale.
▪ SDacă la finalul secvenței învârtiri gratuite, câștigul total este mai mic decât de 10 ori

pariul care a activat secvența, atunci se declanșează 4 învârtiri gratuite suplimentare.
Învârtirile gratuite suplimentare continuă să fie obținute până când câștigul total al 
secvenței depășește valoarea menționată anterior, minim de 10 ori valoarea pariului.

▪ Secvența învârtiri gratuite este jucată cu același nivel al pariului ca cel din învârtirea 
care a activat secvența.

▪ Dacă jocul se întrerupe în timpul unei runde bonus, jocul va finaliza aleatoriu runda și
va salva câștigurile. La următoarea conectare la joc, câștigurile vor fi creditate în 
soldul jucătorului și va fi disponibilă o reluare completă a rundei bonus în interfața 
Istoricul de pariere.



BUTOANE



BONUS RUNDĂ GRATUITĂ

BRG-urile (Bonus rundă gratuită) sunt runde de care poți beneficia complet gratuit. Acestea 
sunt acordate la discreția operatorului cazinoului, nu în urma jocului obișnuit. Dacă 
beneficiezi de BRG-uri, vei fi notificat atunci când jocul se încarcă și o fereastră de notificare 
va fi, de asemenea, afișată atunci când BRG-urile se termină pentru a te înștiința că 
următoarea rundă te va costa valoarea stabilită a mizei. Valoarea pariului nu poate fi 
modificată și regulile aplicabile rundelor sunt similare cu cele pentru modul normal de joc. 
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