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Regulile jocului



DESCRIEREA JOCULUI

Cash Cats este un slot 5x4 cu 50 de linii de plată fixe care conține un Bonus Diamant

oprire și reînvârtire și un bonus învârtire gratuită Selectare model Înlocuitor.

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

RTP-ul (câștigul jucătorului) 88.03%, 96.00 %

Regulile jocului

Pariul este setat folosind selectorul PARIU TOTAL.

JOCUL AUTOMAT redă automat jocul pentru numărul de runde ales.

Sunt folosite 10 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.

Nivelul pariului este valoarea Pariului total împărțită la 50.

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 cu Distribuție sunt înmulțite cu Pariul total.

Câștigurile cu Distribuție sunt achitate în orice poziție pe role.

Câștigurile cu Distribuție sunt achitate în plus la câștigurile pe linie/direcție.

Se plătește doar cel mai mare câștig cu distribuție per joc.
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ÎNLOCUITORUL

 

Simbolul Înlocuitor substituie toate simbolurile, cu excepția simbolurilor SIGLĂ și

DIAMANT pentru a forma o combinație câștigătoare.

Apare doar pe rolele 2, 3, 4 și 5.

BONUS SELECTAȚI-VĂ NOROCUL

3 simboluri distribuite SIGLĂ care apar în orice poziție pe rolele 2, 3 și 4 acordă

secvența bonus Selectați-vă norocul.

Atingeți Diamantul pentru a juca Secvența Diamant sau atingeți pictograma Învârtire

gratuită pentru a juca secvența învârtire gratuită Selectare model Înlocuitor.

Dacă este selectată Secvența Diamant, rolele se învârtesc aleatoriu pentru a descoperi

cel puțin 6 simboluri DIAMANT.

Apoi este jucată Secvența Diamant conform descrierii din ecranul de ajutor pentru

Secvența Diamant.

Dacă este selectată secvența învârtire gratuită Selectare model Înlocuitor, jucătorului i

se prezintă patru modele de înlocuitor.

Atingeți o pictogramă pentru a selecta modelul de înlocuitor blocat cu care se va juca la

ultima învârtire gratuită.

Sunt acordate 5 învârtiri gratuite.

La prima învârtire gratuită este acordat unul sau mai mulți înlocuitori blocați.

Sunt acordați înlocuitori blocați în plus la fiecare învârtire gratuită ulterioară până când

se obține modelul selectat.
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După ce se obține modelul selectat, nu mai sunt acordate alte simboluri înlocuitor

blocate.

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.

SIGLĂ și DIAMANT nu sunt disponibile în timpul învârtirilor gratuite.

În timpul învârtirilor gratuite, seturile de role sunt alese folosind aceleași reguli ca la

jocurile de bază.

SECVENȚA DIAMANT

La finalul oricărui joc plătit, dacă apar pe role 6 sau mai multe simboluri DIAMANT, este

acordată Secvența Diamant.

Alternativ, dacă este selectată Secvența Jackpot Asociere Diamant de la Secvența

Bonus Selectați-vă norocul, rolele se învârtesc aleatoriu pentru a descoperi 6 sau mai

multe simboluri DIAMANT și se acordă Secvența Diamant. Orice simbol DIAMANT care

apare pe role ca parte a jocului care declanșează Secvența Bonus Selectați-vă norocul

nu este păstrat în timpul învârtirii aleatorii.

Premiile disponibile pentru fiecare simbol DIAMANT în timpul jocului de bază și

rezultatul cu declanșare aleatorie de la Secvența Bonus Selectați-vă norocul sunt 1X

Pariul total, 2X Pariul total, 3X Pariul total, 4X Pariul total, 5X Pariul total, 10X Pariul

total, MINI, MINOR și MAJOR.

Toate simbolurile DIAMANT declanșatoare sunt oprite și rolele sunt înlocuite cu 20 de

role independente, fiecare având înălțimea de un simbol și lățimea de un simbol.

Rolă 1 Rolă 2 Rolă 3 Rolă 4 Rolă 5

Rolă 6 Rolă 7 Rolă 8 Rolă 9 Rolă 10

Rolă 11 Rolă 12 Rolă 13 Rolă 14 Rolă 15

Rolă 16 Rolă 17 Rolă 18 Rolă 19 Rolă 20

Fiecare rolă este populată cu doar un simbol DIAMANT și un simbol gol.
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Sunt acordate 3 Învârtiri Bonus.

Atingeți butonul ÎNVÂRTIRE pentru a începe bonusul.

Toate rolele indică o învârtire de simbol gol.

Toate simbolurile DIAMANT noi care apar se blochează pe poziție și numărul de învârtiri

bonus rămase este setat la 3.

Bonusul se încheie când nu mai rămân învârtiri bonus sau când apar 20 de simboluri

DIAMANT la finalul unei învârtiri bonus.

Toate premiile care apar pe fiecare DIAMANT sunt acordate la finalul bonusului.

Premiile disponibile pe fiecare DIAMANT în timpul jocului bonus sunt 1X Pariul total, 2X

Pariul total, 3X Pariul total, 4X Pariul total, 5X Pariul total, 10X Pariul total, "+1" , MINI,

MINOR și MAJOR.

La finalul oricărei învârtiri bonus, dacă apare un DIAMANT cu "+1" ca premiu, valorile

creditului curent pentru premii pentru toate simbolurile DIAMANT cresc cu 1X Pariul

total, cu excepția "+1", MINI, MINOR și MAJOR și "+1" se schimbă într-o valoare a

premiului curent de 1X Pariul total. Acest lucru se repetă pentru fiecare "+1" care apare

pe role până când nu mai rămâne niciun "+1".

Dacă apar 20 de simboluri DIAMANT, se aplică orice efect "+1" și jucătorul primește

Diamantul Bonus suplimentar.

Atingeți Diamantul Bonus suplimentar.

Diamantul Bonus suplimentar va descoperi un MINI, MINOR, MAJOR sau GRAND.

Premiul Bonus suplimentar este acordat înaintea celorlalte premii DIAMANT.

MINI, MINOR, MAJOR și GRAND acordă jackpotul asociat afișat deasupra rolelor de la

jocul de calificare.

MINI, MINOR, MAJOR și GRAND nu au nicio altă valoare în afară de jackpotul asociat

afișat deasupra rolelor.

Premiile de la Secvența Diamant sunt achitate suplimentar la câștigurile pe linie.
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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.

ECRANUL INTRODUCTIV

Faceți clic pentru a activa/dezactiva afișarea ecranului introductiv la intrarea în joc.

TASTA SPAȚIU PENTRU ÎNVÂRTIRE

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

ÎNVÂRTIREA RAPIDĂ

Faceți clic pentru a comuta mereu oprirea rapidă a animațiilor rolei sau a eventualelor

animații de la câștig. Aceasta nu oprește jocul automat.
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MUZICA DE FUNDAL

Faceți clic pentru a activa/dezactiva muzica de fundal.

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.

240,000.00 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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