“Elements: The AwakeningTM” V1.0.1

Prezentarea Generală a Jocului
• “Elements: The AwakeningTM” este un joc video tip slot cu 5 coloane, 3 rânduri, 20 linii cu o caracteristică
„AvalancheTM‟ și 4 moduri diferite „Free Fall‟ fiecare cu un Wild diferit.
• Jocul se joacă cu 20 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. Alternativ, apăsați pe orice simbol din
coloane în cadrul jocului principal pentru a vizualiza un tabel de plăți mini destinat acelui simbol.
• 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 coloana din stânga către coloana din
dreapta.
• Câștigurile simultane la linii diferite de pariere sunt însumate.
• Toate câștigurile în monede se plătesc doar la liniile de pariere.

Caracteristica „AvalancheTM‟ (Avalanșă)
• În loc să se rotească, simbolurile cad pe poziția din coloane.
• O linie câștigătoare de pariere va porni o avalanșă.
• Simbolurile din combinațiile câștigătoare explodează și dispar, permițând apariția unei a doua avalanșe de simboluri
pentru o șansă de câștiguri mai mari.
• Modurile „Free Fall‟ (Cădere Liberă) activate de către avalanșele câștigătoare pornesc atunci când nu mai există
câștiguri și când se încheie caracteristica „Avalanche‟.
• Fiecare rundă nouă de joc pornește cu un contor gol „Avalanche‟.

Contorul „Avalanche‟
• Contorul „Avalanche‟ din cadrul jocului principal crește cu unu la fiecare cădere succesivă care conține cel puțin un
câștig aferent liniei de pariere până la maximum 4 avalanșe. Culorile de pe contorul „Avalanche‟ corespund
elementului principal din runda curentă.
• Avalanșele continuă până nu mai există câștiguri; fiecare rundă nouă de joc pornește cu un contor gol „Avalanche‟.

Contorul „Energy‟ (Energie)
• În cadrul jocului principal există un contor „Energy‟ care ilustrează elementul principal, secțiunea contorului „Energy‟
care conține cea mai mare energie indică care mod ”Free Fall” este ales, dacă ”Free Fall” este activat.
• Contorul „Energy‟ este împărțit în patru secțiuni, una pentru fiecare element, care se umple după câștigarea unei linii
de pariere.

• Butonul ”Play” (Joacă) se transformă în contorul „Energy‟ în timpul unei runde de joc sau atunci când începe o rundă
de joc și se umple cu energie provenită de la unul sau mai multe elemente câștigătoare eferente combinațiilor
câștigătoare ale liniei de pariere. Culorile ilustrate pe contorul „Energy‟ corespund elementului câștigător din runda
curentă.
• Dacă energia a 2 elemente este egală, modul ”Free Fall” va fi ales aleatoriu.
• Fiecare rundă nouă de joc pornește cu un contor gol „Energy‟.

”Free Falls” (Căderi Libere)
• În cadrul unei runde de joc 4 sau mai multe avalanșe consecutive care apar oriunde pe coloanele jocului principal
activează unul dintre modurile „Free Fall‟.
• ”Free Falls” se joacă la același nivel de pariere și cu aceeași valoare a monedei ca și cea din runda ce activează
„Free Falls‟.
• Există 4 moduri separate de ”Free Falls” denumite modul Fire Storm (Foc), modul Air Storm (Aer), modul Earth
Storm (Pământ) și modul Water Storm (Apă).
• Fiecare mod ”Free Falls” are un simbol unic ”Wild” care poate apărea pe coloane pentru șansa la câștiguri mai mari.
• Fiecare mod „Free Fall‟ conferă 10 „Free Fall‟.
• La sfârșitul „Free Falls‟, jocul se reîntoarce la runda care a activat „Free Falls‟.
• La sfârșitul „Free Falls‟, câștigul total din ”Free Falls” se adaugă la câștigurile din runda ce a activat „Free Falls‟.

Simbolurile ”Wild”
• În cadrul jocului principal simbolurile ”Wild” pot apărea doar pe coloanele 2, 3, 4 și 5 și înlocuiesc toate simbolurile.
• Toate simbolurile ”Wild” înlocuiesc toate simbolurile din jocul principal și din „Free Falls‟.
• Toate înlocuirile cu simbolul ”Wild” din jocul principal și din ”Free Falls” conferă cea mai mare combinație posibilă de
câștig aferentă unei linii de pariere.

Simbolurile ”Fire Storm Wild”
• Simbolurile ”Fire Storm Wild” apar pe coloanele 2, 3, și 4 și în modul Fire Storm și se pot extinde și pe coloanele 1
și 5.
• Simbolurile ”Fire Storm Wild” se pot împrăștia în orice direcție pe coloane, transformând oricare două simboluri
adiacente în simboluri ”Wild” pentru o șansă la câștiguri mai mari.

Simbolurile ”Air Storm Wild”
• 2 simboluri ”Air Storm Wild” cad aleatoriu pe coloane în cadrul primei „Free Fall‟ și rămân pe coloane pe întreaga
durată a modului „Air Storm‟.
• După prima cădere, simbolurile ”Wild” se mută aleatoriu într-o poziție adiacentă pe coloane la fiecare cădere sau
avalanșă.
• Simbolurile ”Wild” se rotesc înainte de a se muta în următoarea poziție pe coloane pentru a arăta direcția în care se
vor mișca.

Simbolurile ”Earth Storm Wild”
• Simbolurile ”Earth Storm Wild” apar pe coloanele 2, 3 și 4 în modul „Earth Storm‟.
• Simbolurile ”Earth Storm Wild” rămân pe coloane până ce sunt incluse într-una sau mai multe linii de pariere, în trei
avalanșe, sau până când nu mai sunt câștiguri.

Simbolurile ”Water Storm Wild”

• Simbolurile ”Water Storm Wild” pot apărea doar pe coloanele 2, 3 și 4 în modul „Water Storm‟.
• Simbolul ”Water Storm Wild” este un simbol wild extensibil și se extinde vertical pentru a acoperi întreaga coloană
transformând simbolurile în simboluri ”Wild”.

