
Versiune joc b9.1.0.1

REGULILE JOCULUI



DESCRIEREA JOCULUI

Lion's Riches Deluxe este un slot 5x3 cu 40 de lini de plată fixe care conține stive de

simboluri și o secvență de învârtiri gratuite plătește 2X cu 3 sau mai multe stive.

Câștigul este produsul dintre premiul din tabelul de plată și nivelul pariului.

RTP-ul (câștigul jucătorului) 88.03%, 94.01%, 96.01 %
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REGULILE JOCULUI

Pariul este setat folosind selectorul PARIU TOTAL.

JOCUL AUTOMAT redă automat jocul pentru numărul de runde ales.

Sunt folosite 11 seturi de role în timpul jocurilor de bază, fiecare având stive de

simboluri adiacente similare pe rolele respective. Fiecare set are un simbol stivuit

unic:

 

 

Înainte de fiecare joc de bază, este ales aleatoriu un set de role pentru a fi folosit

pe fiecare rolă.

Simbolul PAWPRINT va fi mereu selectat pentru rolele 2, 3 și 4 doar atunci când

acesta este selectat.

Nivelul pariului este valoarea Pariului total împărțită la 40.

Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu Nivelul pariului curent de la jocul câștigător.

Toate câștigurile pe linie se formează de la stânga spre dreapta pe role adiacente,

începând cu rola cea mai din stânga.

Se plătește doar cel mai mare câștig per linie jucată.

Se plătește doar un singur câștig per linie jucată.

Câștigurile pe diferite linii de plată sunt adăugate la sfârșitul rotilor.

ÎNLOCUITORUL

5 PLATĂ 1000
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4 PLATĂ 250

3 PLATĂ 50

2 PLATĂ 10

ACACIA înlocuiește toate simbolurile cu excepția PAWPRINT pentru a forma o

combinație câștigătoare.

Toate plățile dintr-o combinație câștigătoare se află pe o linie de plată activă.

Câștigul este produsul dintre premiul din tabelul de plată și Nivelul pariului.

BONUSUL ÎNVÂRTIRI GRATUITE

9 simboluri PAWPRINT care apare pe rolele 2, 3 și 4 acordă 7 învârtiri gratuite.

Atingeți un simbol PAWPRINT pentru a descoperi simbolul special stivuit învârtire

gratuită.

Învârtirile gratuite sunt jucate folosind aceleași linii și nivel al pariului ca la jocul de bază

declanșator.

Nu se pot câștiga învârtiri gratuite suplimentare în timpul învârtirilor gratuite.

Învârtirile gratuite sunt jucate folosind seturi de role diferite de cele de la jocul de bază.

Simbolul PAWPRINT nu este disponibil în timpul învârtirilor gratuite.
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În timpul învârtirilor gratuite, stivele de pe toate seturile de role sunt formate din simbolul

special stivuit care a fost ales.

În timpul învârtirilor gratuite, combinațiile câștigătoare de 3 sau mai multe stive complete

de simboluri similare pe rolele adiacente, începând cu rola cea mai din stânga,

multiplică toate câștigurile cu doi.
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FUNCȚIILE JOCULUI

 

BUTONUL ÎNVÂRTIRE

Faceți clic pentru a începe o rundă de joc cu valoarea curentă a pariului.

 

BUTONUL ÎNVÂRTIRE (ÎN TIMPUL ÎNVÂRTIRII)

Faceți clic pentru a opri rapid animațiile rolei sau eventualele animații de la

câștig. Aceasta nu oprește jocul automat. 

 

BUTONUL ÎNVÂRTIRE (CU JOCUL AUTOMAT ACTIV)

Numărul afișează câte învârtiri automate au rămas.

 

BUTONUL JOC AUTOMAT

Faceți clic pentru a deschide meniul pop-up pentru jocul automat.

 

BUTONUL JOC AUTOMAT (CU JOCUL AUTOMAT ACTIV)

Faceți clic pentru a opri jocul automat.

 

BUTONUL INFORMAȚII

Faceți clic pentru a deschide tabelul de plată și regulile jocului.

 

BUTONUL MENIU

Faceți clic pentru a deschide setările.

 

BUTONUL AUDIO

Faceți clic pentru a seta nivelul volumului. 

€1.00   
PARIU TOTAL

Faceți clic pe "+" sau "—" pentru a modifica nivelul pariului.

€25.00
CÂȘTIG

Afișează câștigul curent în fise.

€1,000.00
SOLDUL

Afișează soldul în fise.
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MENIURILE POP-UP

JOCUL AUTOMAT

Meniul pop-up pentru jocul automat permite jucătorului să aleagă numărul de învârtiri

jucate automat cu Pariul total curent. Pentru a face acest lucru, jucătorul modifică

Numărul de jocuri cu valoarea dorită. Jucătorul trebuie apoi să aleagă o limită a

pierderilor (care să fie mai mare decât 0) și apoi să facă clic pe butonul START pentru a-

și confirma intenția. Meniul este apoi ascuns și jucătorul revine la ecranul jocului

principal, având jocul automat activ.

Jucătorul mai poate să aleagă și alte condiții opționale de oprire automată a jocului

automat. Acestea includ:

- Oprește jocul automat la un singur câștig cu valoarea aleasă de jucător.

- Oprește jocul automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.

- Oprește jocul automat la participarea la învârtiri gratuite.

Notă: Dacă vă deconectați în timp ce jucați, toate setările de joc automat vor reveni la

valoarea predefinită atunci când reîncărcați jocul.

SETĂRILE JOCULUI

VOLUMUL

Faceți clic pentru a activa/dezactiva sunetul.

TASTA SPAȚIU PENTRU ÎNVÂRTIRE

Faceți clic pentru a activa/dezactiva posibilitatea de a învârti cu ajutorul tastei spațiu.

ÎNVÂRTIREA RAPIDĂ

Faceți clic pentru comutare. Când este selectat, învârtirea roții se oprește cât mai rapid

posibil.

MUZICA DE FUNDAL

Faceți clic pentru a activa/dezactiva muzica de fundal.
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INFORMAȚII DE REGLEMENTARE ȘI SUPLIMENTARE

ORA CURENTĂ

Clientul de joc arată întotdeauna ora curentă. Ora este obținută de la calculatorul

jucătorului sau de la ceasul de sistem al dispozitivului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Următoarele procese se pot supune termenilor și condițiilor site-ului de jocuri de noroc.

- Procesul gestionării rundelor de joc neterminate.

- Ora după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.

100,000.00 este câștigul maxim de la un singur joc. Dacă este obținut câștigul maxim în

timpul desfășurării jocului, jocul se va opri și va fi acordat câștigul maxim.

În cazul defectării software-ului/hardware-ului de jocuri de noroc, toate pariurile și plățile

afectate din joc sunt anulate și pariurile afectate sunt returnate.
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