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Nume SUPER 15 STARS

Vanzator Red Rake Gaming 
Versiune Super 15 Stars
Type of game Videoslot
Geometrie 5 x 3 
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

▪ Super 15 Stars este o joc de slot cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii și o secvență 
de învârtiri gratuite.
▪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.
▪Simbolurile Bonus apar pe rolele 2, 3 și 4. Acestea oferă și un premiul egal cu costul
învârtirii, fără a fi necesar ca acestea să fie pe o linie câștigătoare.
▪Obțineți între 3 și 9 simboluri Super 5 stars și înmulțiți pariul cu 100.
▪Obțineți între 3, 4 sau 5 simboluri Super 5 stars și înmulțiți pariul cu 200.

▪BARA DE PROGRES SUPER 15

▪Fiecare învârtire necâștigătoare va fi adăugată la bara de progres. În plus, 
de fiecare dată când o învârtire nu aduce un câștig, 0,1% din costul total al 
respectivei învârtiri va fi adăugat la valoarea câștigului progresiv.



▪MINI JOCUL UNIUNEA STELELOR

▪După 100 de învârtiri necâștigătoare, bara de progres se va umple 
și va acorda jucătorului acces la mini jocul Uniunea starslor. Suma 
pusă în joc va fi cea acumulată ca valoare a câștigului progresiv.
▪Veți primi inițial 3 învârtiri și 7 simboluri Super 15 cu cea mai mică 
valoare de câștig, amplasate aleatoriu pe role.

▪Și simbolul  poate să apară pe role. Dacă se întâmplă astfel, 
acesta se va învârti și va rămâne fixat pe poziție pe durata mini 
jocului.

▪Dacă într-o învârtire apare cel puțin un simbol , numărul de 
învârtiri rămase va fi resetat la 3.

▪Apăsați pe butonul  pentru fiecare învârtire.

▪După fiecare învârtire, simbolurile  se vor uni în cel mai bun 
mod posibil pentru a forma combinația cu cea mai mare plată totală.

▪Fiecare simbol  poate fi unit o singură dată în fiecare învârtire.
▪Suma afișată pentru fiecare unire este valoarea sa inițială înmulțită 
cu valoarea progresivă acumulată.
▪După ce mini jocul s-a încheiat, sumele afișate pentru toate uniunile
vor fi combinate pentru a acorda câștigul total.
▪Mini jocul se va încheia când nu au mai rămas învârtiri sau când 
rolele au fost complet acoperite.
▪Jackpotul [GRAND] va fi acordat când toate rolele au fost acoperite 

cu simboluri .



▪ SIMBOLUL SUPER 12 STARS

▪ Simbolul Super 12 apare doar pe rola centrală și ocupă trei poziții pe rolă. 
Când respectivul simbol apare complet într-o învârtire, cu alte cuvinte, când 
acesta ocupă toată rola centrală, va fi acordată participarea la secvența 
„Stele norocoase”. După ce apare simbolul Super 12 stele, acesta este 
convertit în 3 stele care sunt oprite pe poziție și obțineți 3 învârtiri gratuite. 
Fiecare stea suplimentară va fi oprită pe poziție și contorul va reporni cu 3 
învârtiri gratuite. Acestea se vor încheia când învârtirile sunt epuizate sau 
când toate rolele sunt umplute cu stele.

▪ În timpul mecanicii Stele norocoase, puteți obține câștiguri în Jackpotul 
Minor, Major și Grandios. După finalizarea secvenței, toate valorile stelelor 
vor fi adunate. Stelele cu valoarea „Minor” și „Major” sunt echivalente cu 
numărul Jackpoturilor corespunzătoare. Dacă toate pozițiile rolei conțin o 
stea, va fi acordat Jackpotul GRAND. Jackpoturile Minor, Major și Grand nu 
sunt câștiguri progresive, acestea sunt câștiguri normale, a căror valoare nu 
se schimbă de la un joc anterior al dvs. sau al unui alt utilizator.

▪ SIMBOLUL SUPER 10 STARS

▪ Simbolul Super 10 stars lansează secvența „FRENEZIA”. Dacă simbolul Super 
10 stars apare acoperind în întregime rola, acesta se va transforma într--un 
Mini slot cu o rolă având simboluri noi de înmulțit pariul dvs. pe linie, pentru 
a obține învârtiri gratuite instant sau pentru a lansa Mini jocul Ruleta 
„FRENEZIA” care vă înmulțește pariul total cu până la x100.

▪ Puteți obține Învârtiri gratuite instant, să vă înmulțiți pariul pe linie sau să 
accesați „Mini jocul Ruleta FRENEZIA” cu Mini slotul Super 10.

▪ MINI JOCUL RULETA „FRENEZIA”

▪ În „Mini jocul Ruleta FRENEZIA”, alegeți o culoare (albastru sau roz) și apoi 
roata se învârte. Când se oprește, dacă culoarea pe care ați ales-o este 
identică cu rezultatul învârtirii, multiplicatorul asociat va fi aplicat și jocul va 
continua până când alegeți culoarea greșită sau până când obțineți un 
multiplicator maxim de x100.

▪ Dacă ați ales culoarea corectă, multiplicatorii sunt folosiți la totalul dvs. și 
puteți alege să învârtiți din nou. Dacă ați ales culoarea greșită, multiplicatorul
este adăugat la total și Mini jocul se încheie.

▪ REÎNVÂRTIREA WILD SUPER 7 STARS

▪ Acesta apare pe rola centrală și se extinde pentru a o ocupa complet, 
devenind un WILD. Apoi rămâne pe loc și lansează o reînvârtire pe restul 
rolelor.

▪ SECVENȚA ROATĂ

▪ Simbolurile Roată apar pe rolele 1, 3 și 5. Trei simboluri roată oferă o rotire a
roții.

▪ Premiul obținut pe Roată înmulțește valoarea costului liniei care a activat 
secvența.



FUNCȚIA BONUS ROTIRI GRATUITE

▪ Trei simboluri Bonus oferă o secvență de învârtiri gratuite. Numărul de 
învârtiri gratuite, precum și valoarea multiplicatorului pentru toate premiile 
din timpul acestei secvențe este stabilit de rezultatul din mini jocul anterior.

▪ În timpul acestei secvențe, toate premiile obținute sunt înmulțite cu 
multiplicatorul obținut în mini joc.

▪ În timpul acestei secvențe, trei simboluri Bonus oferă același număr de 
învârtiri suplimentare ca în mini jocul care a activat secvența curentă, până la
un total maxim de 50 de învârtiri gratuite.

▪ „Secvența Bonus Învârtiri gratuite” este jucată cu role speciale, fără un 
simbol Scatter de aur și fără simboluri Roată.

▪ „Secvența Bonus Învârtiri gratuite” este jucată la același nivel al pariului ca 
cel din învârtirea care a activat secvența.

▪ Dacă jucătorul nu face clic pe butonul „Continuare” pentru o anumită 
perioadă de timp, secvența de învârtiri gratuite va începe automat.

▪ 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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