
เวอรช์นัเกม 1.0.0

กฎของเกม



คําอธบิายเกม

Siberian Lynx เป็นสล็อตขนาด 5x4 พรอ้มกับ 1024 แนวที่มรีางวัล ซึ่งมสีัญลักษณ์ไวลดบ์นวงลอ้

2 และ 4 และฟรีสปินพรอ้มกับตัวคูณไวลดซ์ ึ่งสามารถคูณการชนะไดสู้งถงึ 15X

รางวัลคํานวณจากรางวัลในตารางรางวัลและระดับเดมิพัน

RTP 88.04%, 95.99%

กฎของเกม

เดมิพันกําหนดโดยใชต้ัวชี้เดมิพันรวม

การเล่นอัตโนมัต ิจะเล่นเกมโดยอัตโนมัตติามจํานวนรอบที่เลอืก

ระดับเดมิพันคอืมูลค่าเดมิพันรวมหารดว้ย 40

รางวัลจากแถวจ่ายจะคูณดว้ยระดับเดมิพันในปัจจุบันของเกมที่ชนะ

รางวัลจากแถวจ่ายท้ังหมดจะเกดิขึ้นจากซา้ยไปขวาในตําแหน่งใด ๆ บนวงลอ้ที่ตดิกัน

โดยเร ิ่มตน้ที่วงลอ้ซา้ยสุด

จะมกีารจ่ายเฉพาะการชนะแถวสูงสุดในแต่ละประเภทต่อการเล่นเท่านั้น

การชนะสแกตเตอรจ์ะคูณดว้ยเดมิพันรวม

การชนะสแกตเตอรจ์ะจ่ายในทุกตําแหน่งบนวงลอ้

การชนะสแกตเตอรจ์ะจ่ายเป็นการเพิ่มเตมิจากการชนะแถว

จะมกีารจ่ายเฉพาะการชนะสแกตเตอรส์ูงสุดต่อแถวเท่านั้น

ไวลด ์

 

 เป็นไวลดแ์ละแทนที่สัญลักษณ์ท้ังหมด

ปรากฏบนวงลอ้ที่ 2 และ 4 เท่านั้น

สแกตเตอรจ์า่ย

5  จ่าย 50x ของเดมิพัน + โบนัส

• 

• 
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• 
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4  จ่าย 20x ของเดมิพัน + โบนัส

3  จ่าย 5x ของเดมิพัน + โบนัส

จ่ายในตําแหน่งใด ๆ บนวงลอ้ที่ตดิกันซึ่งเร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุด

โบนสัฟรสีปิน

FLOWER กระจาย 3 ตัวขึ้นไปที่ปรากฏในตําแหน่งใด ๆ

บนวงลอ้ที่ตดิกันที่เร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุดมอบ 12 ฟรีสปิน

ฟรีสปินจะเล่นที่ระดับเดมิพันเดยีวกันกับเกมหลักที่เปิดใชฟ้รีสปิน

ระหว่างฟรีสปิน FOREST+3X แทนที่ที่ปรากฏบนวงลอ้ 2 คูณการชนะที่เกดิข ึ้นดว้ย 3X, และ

FOREST+5X แทนที่ที่ปรากฏบนวงลอ้ 4 คูณการชนะที่เกดิข ึ้นดว้ย 5X หาก FOREST

แทนที่ปรากฏบนท้ังวงลอ้ 2 และ 4 การชนะที่เกดิข ึ้นจะคูณดว้ย 15X

หากในตอนทา้ยของฟรีสปินใด ๆ FOREST หนึ่งตัวข ึ้นไปปรากฏบนวงลอ้และไม่มผีลลัพธก์ารชนะ

วงลอ้ซึ่ง FOREST ปรากฏจะไม่คา้งอยู่และวงลอ้ที่เหลอืจะสปินเพิ่มอกีหนึ่งครั้งเท่านั้น

โดยมกีารจ่ายการชนะที่เกดิข ึ้นตามปกติ

FLOWER กระจาย 3 ตัวขึ้นไปที่ปรากฏในตําแหน่งใด ๆ

บนวงลอ้ที่ตดิกันที่เร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุดมอบ 12 ฟรีสปินเพิ่มเตมิ
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ฟังกช์นัของเกม

 

ปุ่มสปิน

คลกิเพ่ือเร ิ่มตน้รอบเกมโดยใชมู้ลค่าเดมิพันปัจจุบัน

 

ปุ่มสปิน (ระหว่างสปิน)

คลกิเพ่ือหยุดแอนิเมชันวงลอ้หรือแอนิเมชันการชนะใด ๆ อย่างรวดเร็ว

การทําเชน่นี้จะไม่หยุดการเล่นอัตโนมัต ิ

 

ปุ่มสปิน (เม ื่อเปิดการเล่นอัตโนมัตอิยู่)

หมายเลขจะแสดงว่าเหลอืสปินการเล่นอัตโนมัตเิท่าใด

 

ปุ่มการเล่นอัตโนมัต ิ

คลกิเพ่ือเปิดเมนูป๊อปอัพการเล่นอัตโนมัต ิ

 

ปุ่มการเล่นอัตโนมัต ิ(เม ื่อเปิดการเล่นอัตโนมัตอิยู่)

คลกิเพ่ือหยุดการเล่นอัตโนมัต ิ

 

ปุ่มขอ้มูล

คลกิเพ่ือเปิดตารางรางวัลและกฎของเกม

 

ปุ่มเมนู

คลกิเพ่ือเปิดการตั้งค่า

 

ปุ่มเสยีง

คลกิเพ่ือตั้งค่าระดับเสยีง 

€1.00   
เดมิพันรวม

คลกิ "+" หรือ "—" เพ่ือเปลี่ยนระดับเดมิพัน

€25.00
การชนะ

แสดงการชนะในปัจจุบันเป็นเหรียญ

€1,000.00
ยอดคงเหลอื

แสดงยอดคงเหลอืเป็นเหรียญ
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เมนูป๊อปอพั

การเลน่อตัโนมตั ิ

เมนูป๊อปอัพการเล่นอัตโนมัตชิว่ยใหผู้เ้ล่นสามารถเลอืกจํานวนสปินเพ่ือเล่นอัตโนมัตโิดยใชเ้ดมิพันรวมในปัจจุบัน

ในการทําเชน่นั้น ผูเ้ล่นตอ้งเปลี่ยนจํานวนของการเล่นเป็นค่าที่ตอ้งการ

ผูเ้ล่นตอ้งตั้งค่าขดีจํากัดการสูญเสยี (ตอ้งมากกว่า 0) แลว้คลกิปุ่ม เร ิ่มตน้ เพ่ือยนืยันเจตนาของตน

จากนั้นเมนูจะถูกซ่อน และผูเ้ล่นจะยอ้นกลับไปยังหนา้จอเกมหลัก

พรอ้มกับการเล่นอัตโนมัตทิี่เปิดอยู่

ผูเ้ล่นสามารถเลอืกเพ่ือตั้งค่าเงื่อนไขเพิ่มเตมิเพ่ือหยุดการเล่นอัตโนมัต ิซึ่งประกอบไปดว้ย:

- หยุดการเล่นอัตโนมัตเิม ื่อมกีารชนะเดี่ยวถงึมูลค่าที่ผูเ้ล่นกําหนด

- หยุดการเล่นอัตโนมัตหิากยอดคงเหลอืเพิ่มข ึ้นถงึจํานวนที่ผูเ้ล่นกําหนด

- หยุดการเล่นอัตโนมัตเิม ื่อเขา้ไปยังฟรีสปิน

หมายเหตุ: หากคุณถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างที่เล่น

การตั้งค่าการเล่นอัตโนมัตท้ัิงหมดจะกลับเป็นค่าเร ิ่มตน้เม ื่อคุณโหลดเกมอกีครั้ง

การต ั้งคา่เกม

ระดับเสยีง

คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดเสยีงท้ังหมด

หนา้จอแนะนํา

คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดการแสดงผลหนา้จอแนะนําเม ื่อเขา้ไปยังเกม

สเปซบารเ์พ่ือสปิน

คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดความสามารถในการสปินดว้ยสเปซบาร์

สปินด่วน

คลกิเพ่ือสลับ เม ื่อเลอืก สปินวงลอ้หยุดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

ดนตรีพ้ืนหลัง
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คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดดนตรีพ้ืนหลังของเกมหลัก

ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัและขอ้มูลเพิ่มเตมิ

เวลาปัจจุบนั

ไคลเอนตเ์กมแสดงเวลาในปัจจุบันตลอดเวลา

เวลาไดร้ับมาจากนาฬกิาของระบบบนคอมพวิเตอรห์รืออุปกรณ์ของผูเ้ล่น

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ

กระบวนการต่อไปนี้อาจเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซตเ์กม

- กระบวนการของการจัดการรอบเกมที่ไม่เสร็จส ิ้น

- เวลาก่อนที่เซสชันเกมที่ไม่มคีวามเคลื่อนไหวจะส ิ้นสุดลงโดยอัตโนมัต ิ

200,000.00 คอืการชนะสูงสุดจากเกมเดี่ยว หากไดร้ับการชนะสูงสุดระหว่างการเล่นเกม

เกมจะหยุดและจะมกีารจ่ายรางวัลใหก้ารชนะสูงสุดนั้น

ในกรณีที่มกีารทํางานผดิปกตขิองฮารด์แวร/์ซอฟตแ์วรข์องการเล่นเกม

เดมิพันเกมและรางวัลที่ไดร้ับผลกระทบท้ังหมดจะถอืเป็นโมฆะ

และจะมกีารคนืเงนิเดมิพันที่ไดร้ับผลกระทบท้ังหมด
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