“FlowersTM” V1.0.1

Prezentarea Generală a Jocului
• “FlowersTM” este un joc video cu 5 role, 3 rânduri, 30 linii.
• Jocul se joacă cu 30 linii de pariere (fixe), 1-5 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.
Simbolurile ”Stacked Wild”
• “FlowersTM” a adăugat simbolurile ”Stacked Wild” în cadrul rotirilor gratuite. Simbolurile ”Stacked Wilds” sunt
”Wild” care apar aleatoriu în stive câte 2 sau 3 în timpul rotirilor gratuite.
Simbolurile ”Double” (Duble)
• Simbolurile ”Double” reprezintă două simboluri singulare deodată și ilustrează o pereche de simboluri singulare.
• Atunci când toate simbolurile câștigătoare medii apar sub formă de simboluri singulare sau duble, câștigurile pot
apărea cu 3-10 simboluri asemănătoare pe o singură linie de pariere.
Simbolurile ”Free Spins” (Rotiri Gratuite)
• “FlowersTM” conține de asemenea simboluri animate ”Free Spins” care îi conferă jucătorului rotiri gratuite atunci
când apar pe role.
• Caracteristica ‘Free Spins’: 4 sau mai multe simboluri ”Free Spins” activează rotirile gratuite.
• Rotiri gratuite suplimentare: În timpul rotirilor gratuite, 4 sau mai multe simboluri ”Free Spins” activează rotirile
gratuite.
• Câștigurile ‘Free Spins’: La terminarea rotirilor gratuite, câștigurile total sunt adăugate la câștigurile aferente rundei
care a activat rotirile gratuite.

