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A Sweet Gems é uma slot de vídeo de 6x5 com um tema colorido de conto de fadas.  Os 
ganhos são concedidos se um número suficiente de símbolos cair em qualquer lugar no ecrã 
e, nas free spins, os multiplicadores podem cair para aumentar os ganhos. O jogo tem 
potencial para pagar ganhos de mais de 12 000x.  
 
O retorno teórico para o jogador estimado em 1 bilião de jogos simulados é de: 96.13% 
RTP da Compra de Bónus: 96.06% 
RTP da Dupla Chance: 96,03% 
 
 
 
REGRAS DO JOGO 

- Slot de vídeo de 6x5 com prémios pagos com base no número de ocorrências de 
símbolos individuais num único painel. 

- Existem 12 símbolos: 9 símbolos de pagamento, um scatter de bónus e símbolos de 
multiplicadores de Cascata e Fixos. 

- O nível da aposta é definido com o seletor de NÍVEL DA APOSTA. 
- O JOGO AUTOMÁTICO permite jogar automaticamente o jogo durante o número de 

rondas selecionado. 
- O jogo automático termina automaticamente se o recurso das Sweet Free Spins for 

acionado. 
- O jogador é pago de acordo com a Tabela de Pagamento, quando 8 ou mais símbolos 

iguais aparecem em qualquer lugar no painel. 
- Os ganhos simultâneos de símbolos diferentes são somados e pagos. 
- Os Multiplicadores de Cascata e Fixos só estão disponíveis durante o recurso das 

Sweet Free Spins. 
- As free spins são pagas de acordo com o montante da aposta antes de entrar no 

Modo de Free Spins. 
- O jogo automático não está disponível em todas as regiões. 
- Os ganhos com o scatter são somados aos ganhos de base. 

      
 
RECURSOS DO JOGO 
 
Cascata de spins 
 

- Em qualquer spin paga ou free spin, se houver um ganho, todos os símbolos 
vencedores são removidos dos rolos e são substituídos por novos símbolos que caem 
de cima. 

- O painel modificado é avaliado novamente e os ganhos são pagos. 
- As cascatas continuam indefinidamente até não serem gerados mais novos ganhos. 

 
Sweet Free Spins 
 

- O recurso de bónus é acionado se 4 ou mais Scatters de Bónus aparecerem no painel 
numa spin paga, ou numa cascata de spins subsequente, e concede 10 free spins. 
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- Se três ou mais scatters aparecerem no painel de uma free spin inicial ou no painel 
de uma cascata subsequente, mais 5 free spins adicionais serão concedidas. 

- Os scatters pagam durante o jogo de base e as free spins de acordo com a Tabela de 
Pagamento. 

- Tanto os Multiplicadores de Cascata como os Multiplicadores Fixos podem aparecer 
durante as free spins. 

- Os Multiplicadores de Cascata têm valores entre x2 e x100 e permanecem no ecrã 
durante a sequência da cascata, sendo depois removidos. 

- Os Multiplicadores Fixos têm valores entre x2 e x5 e permanecem no ecrã durante o 
resto das free spins. 

- No final da sequência da cascata, o ganho total da cascata é multiplicado pela soma 
de todos os Multiplicadores da Cascata e dos Multiplicadores Fixos. 

 
 
Comprar Bónus  
 

- Os jogadores podem optar por comprar o acesso ao recurso de bónus Sweet Free 
Spins. 

- O custo da compra é apresentado no botão e equivale a 100x o nível da aposta atual 
do jogador. 

- O jogador receberá 10 free spins.  
- Indisponível em algumas regiões. 

 
Dupla Chance 
 

- Os jogadores podem optar por pagar mais para duplicar a probabilidade de acionar o 
recurso de bónus em qualquer spin individual paga. 

- O custo é apresentado no botão Dupla Chance e equivale a mais 25% do nível da 
aposta atual do jogador. 

 
 
FUNÇÕES DO JOGO 
 

 

BOTÃO DE RODAR 
 
Clique para iniciar uma ronda de jogo 
com o valor da aposta atual. 
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BOTÃO DE RODAR (DURANTE UMA 
SPIN) 
 
Clique para parar rapidamente 
animações dos rolos ou animações de 
ganhos. Isto não interrompe o jogo 
automático (não está disponível em 
todas as regiões). 

 

BOTÃO DE JOGO AUTOMÁTICO 
 
Clique para abrir a janela do menu do 
jogo automático (não está disponível em 
todas as regiões). 
 
 
 
 

 

BOTÃO DE JOGO AUTOMÁTICO (COM O 
JOGO AUTOMÁTICO ATIVO) 
 
O número apresenta as spins restantes 
do jogo automático. Clique para parar o 
jogo automático (não está disponível em 
todas as regiões). 

 

BOTÃO DE NÍVEL DA APOSTA 
 
Clique para abrir a janela do menu do 
nível da aposta. 

 

COMPRAR BÓNUS   
   
Prima para avançar diretamente para 
o Modo de Free Spin. O custo deste 
recurso é apresentado dentro da área de 
texto do botão. (Não está disponível em 
todas as regiões). 
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DUPLA CHANCE 
 
Prima para ter uma dupla chance de 
acionar o recurso de bónus em qualquer 
spin paga. O custo deste recurso é 
apresentado dentro da área de texto 
do botão. 

 

BOTÃO DO MENU 
 
Clique para abrir as definições, a tabela 
de pagamento e as regras do jogo. 

 

BOTÃO DO SOM 
 
Clique para ligar/desligar o som. 

 
 
 
MENUS 
 
Montante da Aposta 
 

 
 
A janela do menu do montante da aposta apresenta todas as opções de aposta disponíveis. 
O montante selecionado é destacado a branco. O jogador também pode clicar no ícone de 
‘Fechar’ para voltar para o ecrã do jogo principal sem fazer alterações ao montante da 
aposta.   
 
 
Jogo automático (não está disponível em todas as regiões) 
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A janela do menu do jogo automático permite ao jogador selecionar o número de voltas a 
jogar automaticamente. Para fazer isto, é necessário clicar num número de voltas 
disponível. O botão é destacado a branco. O jogador deve então definir um limite de perdas 
(superior a 0) e clicar no botão de rodar para confirmar a sua intenção. Depois disso, o 
menu é escondido e o jogador é levado de volta para o ecrã do jogo principal, com o jogo 
automático ativo.  
 
O jogador pode ainda escolher condições opcionais para parar automaticamente o jogo 
automático. Estas incluem:  
 

- Parar o jogo automático num ganho individual com um valor estipulado pelo 
jogador.  

- Parar o jogo automático se o saldo ultrapassar o montante especificado pelo 
jogador.  

 
Nota: se perder a ligação quando estiver a jogar, as definições do jogo automático voltarão 
para as predefinições quando recarregar o jogo. 
 
 
 
REGRAS E DEFINIÇÕES DO JOGO  
 
Hora atual 
 
O jogo mostra sempre a hora atual (no canto inferior esquerdo do ecrã). A hora é adquirida 
do computador ou da hora do sistema do dispositivo do jogador.  
 
  
INFORMAÇÃO ADICIONAL  
 
Os processos a seguir podem estar sujeitos aos termos e condições do site do jogo.  
  

- O processo de gerir rondas de jogo não terminadas.  
- O tempo após o qual as sessões de jogo inativas são automaticamente terminadas.  

 
Em caso de falha no funcionamento do hardware/software do jogo, todas as apostas e 
pagamentos do jogo afetado são anulados e todas as apostas afetadas são reembolsadas. 
 


