“Dracula Touch” V1.0.1
Prezentarea Generală a Jocului
• ”Dracula Touch” este un joc video tip slot cu 5 role, 4 rânduri, 40 linii cu rotiri gratuite, înlocuiri ‘Wild’, simboluri
stivuite, ”Stacked Wilds” și o caracteristică ‘Bat’.
• Jocul se joacă cu 40 linii de pariere (fixe), 1-10 niveluri de pariere și monede cu valori diferite.
• Nivelul de pariere este setat folosind mecanismul de selectare a ‘Level’.
• Valoarea monedei este setată folosind mecanismul de selectare a ‘Coin Value’.
• ‘Coins’ ilustrează numărul de monede disponibile pentru persoana care pariază.
• ‘Max Bet’ (Pariu Maxim) derulează jocul cu liniile maxime de pariere, cel mai mare nivel de pariere, și valoarea
curentă a monedei.
• ‘Autoplay’ derulează jocul automat cu numărul selectat de runde.
• Combinațiile câștigătoare și plățile sunt efectuate conform tabelului de plăți.
• Nivelul ‘Bet’ (Pariere) reprezintă numărul de monede pariate la fiecare linie de pariere.
• Câștigul în monede la o linie de pariere este egal cu valoarea ilustrată pe tabelul de plăți multiplicată cu nivelul de
pariere.
• Câștigul în valută la o linie de pariere este egal cu câștigul în monede multiplicat cu valoarea monedei.
• Se plătește doar cel mai mare câștig aferent liniei de pariere.
• Câștigurile aferente liniei de pariere se plătesc dacă există succesiune de la rola din stânga către rola din dreapta.
• Câștigurile simultane la linii diferite de pariere sunt însumate.
• Toate câștigurile în monede se plătesc doar la liniile de pariere.
”Wild” și ”Stacked Wild”
• Simbolurile ”Wild” pot apărea oriunde pe rolele 2, 3 și 4 doar în cadrul jocului principal și înlocuiesc toate
simbolurile.
• Înlocuirile cu simbolul ”Wild” conferă cea mai mare combinație posibilă de câștig aferentă unei linii de pariere
conform tabelului de plăți.
• Simbolurile ”Stacked Wild” pot apărea oriunde pe rola 3 doar în cadrul rotirilor gratuite și pot fi ilustrate complet sau
parțial în funcție de poziția finală a rolei.
• Simbolurile ”Stacked Wild” înlocuiesc toate simbolurile, inclusiv simbolurile bat și conferă cea mai mare combinație
posibilă de câștig aferentă unei linii de pariere conform tabelului de plăți.
• Simbolurile ”Bat” care se suprapun peste ”Stacked Wild” după oprirea rolelor vor dispărea, ilustrând ”Stacked Wild”.
Free Spins (Rotiri Gratuite)
• Un simbol stivuit complet vizibil ”Dracula” de pe rola 2, și un simbol complet vizibil ”Lady” care apare simultan pe
rola 4, în cadrul jocului principal, activează 10 rotiri gratuite conform tabelului de plăți.
• Un simbol complet vizibil ”Stacked Wild” care apare pe rola 3 în timpul rotirilor gratuite activează 2 rotiri gratuite
suplimentare.
• Oricare parte din simbolurile stivuite incluse pe o linie câștigătoare de pariere se plătește conform tabelului de plăți.
• Rotirile gratuite suplimentare câștigate se adaugă automat la rotirile gratuite curente.
• Rotirile gratuite sunt jucate la același nivel de pariere și cu aceeași valoare a monedei ca cea din runda care a
activat rotirile gratuite.
• În cadrul jocului principal, rotirile gratuite nu pot fi câștigate dacă caracteristica ‘Bat’ este activată.
• Nivelul câștigurilor totale include orice câștiguri din cadrul rotirilor gratuite adăugate oricăror câștiguri din cadrul
rundei care a activat rotirile gratuite.
• Câștigurile aferente rotirilor gratuite se adaugă la oricare câștiguri aferente liniei de pariere.

• La sfârșitul rotirilor gratuite, jocul se reîntoarce la runda care a activat rotirile gratuite.
Caracteristica „Bat‟ („Liliac‟)
• În cadrul jocului principal, caracteristica ‘Bat’ este activată aleatoriu și ea poate fi activată o singură dată la fiecare
rotire.
• În cadrul rotirilor gratuite, caracteristica ‘Bat’ apare la fiecare rotire și este activată o singură dată la fiecare rotire.
• Atunci când caracteristica ‘Bat’ a fost activată, un număr aleatoriu de bats (lilieci) vor zbura și se vor așeza oriunde
pe role suprapuși în formă de grămadă.
• În cadrul jocului principal, numărul liliecilor este între 4-12, iar în cadrul rotirilor gratuite între 4-20.
• Imediat ce liliecii s-au așezat pe role, toți liliecii din grămadă se transformă în același simbol activat aleatoriu,
inclusiv simbolul ”Wild”.
• Dacă 20 de lilieci sunt activați în cadrul caracteristicii ‘Bat’, toate rolele sunt încărcate cu lilieci.

