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Descriere joc

Informații generale
• Madame Clues este un slot video care are o configurație cu un singur 

simbol și câștiguri.
• RTP-ul teoretic pentru acest joc este 95,9%.

•
Simboluri
• Există 4 simboluri plătitoare în joc, simbolul Bufniță, simbolul Corb și 

simbolul Moarte.
• Simbolul Bufniță declanșează Free Spins.
• Simbolul Corb declanșează Bonusul Look Deeper.
• Simbolul Moarte nu plătește niciun câștig și nu declanșează nicio 

funcționalitate.

Plăți
• Câștigurile sunt plătite pentru fiecare dintre simboluri conform tabelului de 

plăți.
• Când funcționalitatea Free Spins sau Bonus Look Deeper este declanșată, 

primiți câștigul garantat conform tabelului de plăți. Câștigul garantat nu se 
aplică atunci când simbolurile Bufniță sau Corb apar din nou în timpul 
funcționalității active.

• Câștigurile din tabelul de plată sunt înmulțite cu valoarea pariului.

Free Spins
• Funcționalitatea FREE SPINS este declanșată când simbolul Bufniță apare 

pe ecran.
• În timpul FREE SPINS rola se rotește automat cu același pariu ca rotirea 

care a câștigat FREE SPINS.
• Pariurile nu sunt scăzute din soldul dvs. în timpul FREE SPINS.
• La declanșarea inițială, vi se acordă 3 FREE SPINS cu multiplicator X2.
• Când simbolul Bufniță apare din nou în timpul FREE SPINS, se adaugă 

încă 3 FREE SPINS și multiplicatorul este dublat.
• Numărul maxim de FREE SPINS care pot fi câștigate în timpul unei runde 

de joc este de 21. Multiplicatorul maxim posibil este X128.
• Toate câștigurile sunt înmulțite cu un multiplicator curent în timpul FREE 

SPINS. Dacă multiplicatorul este crescut la redeclanșarea funcției, nu se 
aplică câștigurilor anterioare.

• În timpul FREE SPINS, simbolul Corb nu este prezent.



Bonus Look Deeper
• BONUSUL LOOK DEEPER este declanșat când simbolul Corb apare pe 

ecran.
• Singurul simbol vizibil pe ecran este împărțit într-o grilă 2x2 care conține 4 

simboluri, iar o altă rotire are loc pentru toate.
• Dacă simbolul CORB apare din nou în timpul funcției, simbolul este împărțit 

din nou în 4 simboluri.
• Pot avea loc maximum 3 iterații împărțite, rezultând o grilă de până la 8x8 

care conține 64 de simboluri.
• Câștigurile pentru fiecare dintre simbolurile care apar pe ecran în timpul 

funcției sunt plătite independent. Câștigurile sunt plătite în funcție de suma 
pariată care a fost plasată pe rotirea care a declanșat bonusul Look 
Deeper.

• În timpul Bonusului Look Deeper, simbolul Bufniță nu este prezent.

Cum se joacă
Mod Joc și Sold
• Jocul poate fi jucat în modul DISTRACȚIE sau REAL.
• În modul de distracție, jucați doar pentru distracție cu bani fictivi. În modul 

real, jucați cu bani reali din soldul dumneavoastră.
• Soldul dumneavoastră este afișat în caseta SOLD atât în modul distractiv, 

cât și în modul real.

Plasare Pariuri
• Acest joc este jucat folosind Pariul selectat.
• Pentru a seta suma pariului, utilizați butoanele „-” și „+”.
• Apăsați ROTIRE pentru a începe o rundă de joc la valoarea pariului actual.
• Apăsarea butonului SPAȚIU, de asemenea, începe o rundă de joc.



Mod Auto Rotiri
• Pentru a selecta numărul de ROTIRI AUTOMATE, faceți clic pe butonul 

AUTO. Selectați PÂNĂ LA FUNCȚIONALITATE pentru a roti până când se 
declanșează o funcționalitate.

• Puteți opri ROTIRILE AUTOMATE mai devreme făcând clic pe butonul 
STOP.

• Butonul STOP arată numărul de rotiri rămase. Când a fost selectată 
opțiunea PÂNĂ LA FUNCȚIONALITATE, aceasta afișează simbolul „∞”.

• Valoarea LIMITĂ DE PIERDERE este obligatorie, ROTIRILE AUTOMATE 
se vor opri după ce soldul dumneavoastră scade cu suma selectată.

• Dacă este selectată valoarea LIMITĂ CÂȘTIG, ROTIRILE AUTOMATE se 
vor opri după ce soldul dvs. va crește cu suma selectată.

• Dacă este selectată valoarea LIMITĂ DE CÂȘTIG UNIC, ROTIRILE 
AUTOMATE se vor opri în cazul în care câștigați mai mult decât suma 
selectată în runda de joc unic.
•

Mod Turbo
• Dând clic pe butonul TURBO, activați sau dezactivați modul Turbo. Când 

modul Turbo este activat, unele animații și sunete câștigătoare sunt omise, 
iar rolele se învârt mai repede.

Deconectări și defecțiuni
• Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul jocului REAL, conectați-vă 

din nou la cazinou. După ce ați redeschis jocul, veți putea continua jocul din 
punctul în care v-ați deconectat.

• Orice defecțiune anulează toate plățile și jocurile.
• Această pagină de ajutor este tradusă din engleză. În cazul unor 

discrepanțe între această versiune și versiunea în limba engleză, vă rugăm 
să consultați versiunea în engleză.

Această Pagină Ajutor a fost ultima dată actualizată pe: 21.11.2021 08:00 
UTC


