
Despre Joc 

15 Armadillos este un joc cu 5 role, 3 rânduri, 243 de modalități de câștig, care plătește de la stânga 
la dreapta, care include rerotiri wild, acumulatoare de alegere, rotiri gratuite cu o funcționalitate de 
amplificare a bonusului de alegere înainte de rotiri gratuite și o funcționalitate Armadillo Link. 

Rerotiri Wild 

Aterizarea a 1 sau mai multe wild-uri va crea o rerotire după ce toate câștigurile sunt plătite pentru 
rotire.  Dacă unul sau mai multe wild-uri suplimentare aterizează pe role în timpul unei rerotiri, se va 
acorda o altă rerotire. 

Dacă 3 sau mai multe wild-uri sunt pe role după ce toate rerotirile sunt finalizate, se va declanșa 
funcționalitatea Armadillo link. 

Simbolurile WILD apar pe rolele 2, 3 și, respectiv 4. 

Rotirile gratuite nu pot fi declanșate în timpul funcționalității Rerotiri Wild. 

Armadillo Link 

Toate wild-urile care se blochează pe ecran în timpul funcționalității rerotire wild sunt convertite în 
simboluri de credit Armadillo și sunt acordate credite aleatorii în consecință.  Alte simboluri dispar și 
aceste poziții rămase pe role se vor învârti independent timp de 3 rotiri de link pentru a încerca să 
obțină mai multe simboluri de credit armadillo.  Dacă cel puțin 1 simbol de credit Armadillo 
aterizează pe o rerotire, numărul de rotiri al link-ului este resetat la 3.  Există 4 simboluri de credit 
Armadillo diferite care pot ateriza în timpul rotirilor link: 

Simbol de credit obișnuit Armadillo – Premii de la 1x – 100x pariu 

Simbol de credit Sum Armadillo – Acordă suma tuturor Armadillo-urilor de pe ecran.  De exemplu, 
dacă sunt 3 monede Armadillo pe ecran [1x pariu, 1x pariu, 1x pariu] și aterizează un simbol de credit 
Sum Armadillo pariu 1x, simbolul Sum Armadillo Credit va lua suma tuturor celorlalte monede 
(totalul pariului de 3x) plus valoarea proprie (1x) și o adaugă la propria sa valoare inițială (1x) pentru 
o sumă totală de câștig de 5x pariu pentru acest simbol de credit armadillo. 

Simbol de credit Spread Armadillo – Creează 1-3 simboluri de credit Aradillo obișnuite suplimentare 
în pozițiile neocupate.  De exemplu, dacă pe ecran sunt 3 monede Armadillo [1x pariu, 1x pariu, 1x 
pariu] și un simbol de credit Monedă Spread Armadillo aterizează cu 1x pariu, 3 (număr selectat 
aleatoriu de la 1-3) noi simboluri de credit Armadillo obișnuite ajung la întâmplare pe poziții (cu 
excepția pozițiilor ocupate de cele 4 monede de pe ecran) cu valori aleatorii de 1x pariu, 5x pariu și 
10x pariu (se acordă aleatoriu de la 1x pariu la 50x pariu fiecare). 

Simbolul de credit Armadillo în Expansiune – Monedă acordată pe toate pozițiile din aceeași coloană 
și aceste poziții sunt umplute cu monede dacă nu au fost deja, acordând următorul premiu cel mai 
mare. 

Umplerea completă a 1,2,3,4 sau a tuturor celor 5 coloane va acorda premiul mini, minor, major, 
mega sau, respectiv, grand.  Doar premiul cel mai mare este acordat la sfârșitul linkului, în plus față 
de toate celelalte câștiguri cu monede. 

Simbolul credit Spread Armadillo și Simbolul Credit Armadillo Expansiune se exclud reciproc în 
timpul fiecărui Armadillo Link. 

Alegeți Acumulare Îmbunătățire 

Fiecare dintre cele 5 animale are un contor corespunzător de acumulare a bonusului de alegere care 
progresează cu câștiguri.  Inițial, numărul de alegeri pentru fiecare nivel de pariu începe de la 3. 



Funcția de acumulare de îmbunătățire a alegerii animalelor este specifică fiecărui nivel de pariu, iar 
schimbarea pariului va restabili simbolurile stocate anterior în contorul de acumulare de bonusuri. 

În timpul jocului de bază, fiecare câștig obținut pe unul dintre animale va umple contorul 
corespunzător.  De fiecare dată când un contor de animale se umple complet, alegerile afișate 
pentru animal cresc cu 1 și contorul se resetează spre progres pentru o alegere suplimentară.     
Când încep rotirile gratuite, jucătorului i se acordă numărul de alegeri care au fost acumulate pentru 
animalul selectat înainte de a începe rotirile gratuite.  După rotiri gratuite, numărul de alegeri este 
resetat la 3 pentru acel animal. 

Contoarele de alegere cresc până la maximum 10 alegeri. 

 

 

 

 

 

Pre Alegeri Rotiri Gratuite 

Înainte de a juca rotirile gratuite, toate alegerile sunt făcute pentru a se acorda din următoarele 
premii bonus de îmbunătățire: 

• Simbol de creștere a plăților – Suma de plată pentru animale aleasă crește 

• Animale Blocate Suplimentare – Simbolul ales este blocat pe 1-3 poziții suplimentare 
aleatorii 

• Rolă Animale Blocată – Simbolul ales blochează toate cele 3 poziții ale unei role 

• Șansă de Blocare Crescută – Simbolul ales are o șansă crescută de a se bloca pe role 

• Șansă de Blocare 100% – Simbolul ales se va bloca întotdeauna când aterizează pe role 

• Rotiri Gratuite Suplimentare – Se acordă 1-3 rotiri gratuite suplimentare 

• +1x Multiplicator - Multiplicator global pentru rotiri gratuite crescut cu 1, până la trei alegeri 
de multiplicare pot fi colectate pentru un total maxim de multiplicare global de 4x 

• Credite suplimentare – Se acordă credite 

 

Bonus Rotiri Gratuite 

Aterizarea a 3 sau mai multe simboluri de Rotiri Gratuite Scatter declanșează bonusul de rotiri 
gratuite.  Simbolurile Scatter Rotiri Gratuite apar doar în timpul jocului de bază.    Alegeți una dintre 
colecțiile dintre Vultur, Panteră, Aligator, Șarpe sau Vidră pentru a începe Rotirile Gratuite cu 4, 5, 6, 
7 sau, respectiv 8 rotiri.  Numărul inițial de rotiri gratuite sunt crescute cu orice Rotiri Gratuite 
Suplimentare acordate în timpul pre bonusului de alegere rotiri gratuite. 

În timpul rotirilor gratuite, de fiecare dată când animalul ales aterizează pe role, există șansa de a lipi 
animalul pentru rotirile gratuite rămase.  Această șansă este mai mare dacă au fost selectate Șansa 
de Blocare Crescută sau Simbolul Blocare Garantată în bonusul de alegere din timpul bonusului rotiri 
gratuite. 



În plus, payout boost, simbolurile Extra blocate, rola blocată, Șansă de Blocare Crescută și Simbolul 
Blocare Garantată sunt aplicate pe durata bonusului de rotiri gratuite. 

Rotirile Gratuite și Rerotirile Wild nu se vor declanșa niciodată împreună la aceeași rotire. 

Tabel de plăți 

 De același Fel (x pariu) 

 2 3 4 5 

[Vultur] 1 2.5 5 10 

[Panteră] 0 2 3 5 

[Crocodil] 0 1.5 2.5 4 

[Șarpe] 0 1.25 2 3.5 

[Vidră] 0 1 1.5 3 

A 0 0.5 1 2 

K 0 0.4 0.9 1.8 

Q 0 0.4 0.8 1.6 

J 0 0.3 0.7 1.4 

10 0 0.3 0.6 1.2 

[Rotiri Gratuite] 0  2 10 50 

 

 

 De același Fel (x pariu) 

 2 3 4 5 

[Boost Vultur] 2 5 10 30 

[Boost Panteră] 0 4 6 15 

[Boost Crocodil] 0 3 5 12 

[Boost Șarpe] 0 2.5 4 10.5 

[Boost Vidră] 0 2 3 9 

 

[Wild] Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția [Free Spins Bonus] 

Jocul are 243 de modalități de câștig 

 

 

Simbolurile identice de la stânga la dreapta creează o modalitate de câștig, indiferent dacă 
simbolurile se aliniază pe rânduri. 

Dacă într-o coloană lipsește un simbol de la stânga la dreapta, alte simboluri identice nu sunt luate în 
considerare ca parte a posibilelor câștiguri pentru acel simbol. 

Se adaugă câștiguri simultane sau coincidente pentru diferite modalități. 

Se plătesc doar cele mai Mari combinații de potriviri per modalitate câștigătoare. 



Câștigurile Scatter sunt înmulțite cu pariul total. 

Free Spins sunt plătite în funcție de suma pariată înainte de a intra în modul Rotiri Gratuite. 

Jocul se joacă cu 20 de credite. Plata reală este egală cu suma valorilor din tabelul de plăți dinamice 
corespunzătoare fiecărei modalități de câștig câștigate. 

Simbolul Freespin acționează ca scatter. 

Câștigurile scatter sunt adăugate la modalități de câștig. 

Scatters plătesc oriunde. 

Rotirile gratuite nu pot fi redeclanșate. 

 

RTP Joc 

Câștigul teoretic al jucătorului este 92.41% - 94.94%. RTP-ul maxim poate fi atins prin selectarea 

unui animal cu număr de 10 în contorul de bonus de acumulare la alegere, iar în cazul în care 

acesta nu este disponibil, selectând cel mai mic animal din contorul de acumulare de bonus la 

alegere. 


