“Fruit Shop TouchTM” V1.0.1

Prezentarea Generală a Jocului
• “Fruit Shop TouchTM” este un joc video cu 5 role, 3 rânduri, 15 linii.
• Jocul se joacă cu 15 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.

Jocul Principal
• Înlocuirile ”Wild” Simbolurile ”Wild” apar pe rolele 2, 3 și 4.
• Big Win Presentation (Prezentarea Câștigului Cel Mai Mare). Toate câștigurile mari din cadrul jocului sunt urmate
de prezentarea Câștigului Cel Mai Mare.
• Quick Spin (Rotirea Rapidă). Lungimea rundelor de joc poate fi scurtată prin bifarea acestei opțiuni din meniul Setări
Joc. Se aplică restricțiile G4.

Înlocuirea cu simbolul „Wild‟
• Atunci când rolele se rotesc, jucătorii trebuie să fie atenți la logoul jocului încadrat pe un fundal galben care de
asemenea reprezintă simbolul ”Wild”.
• Simbolurile ”Wild” înlocuiesc toate celelalte simboluri.
• La finalizarea unei linii câștigătoare de pariere, simbolul ”Wild” este animat cu lumină intermitentă.
• Toate liniile câștigătoare de pariere care conțin un simbol ”Wild” se plătesc dublu.

Free Spins (Rotiri Gratuite)
• Rotirile gratuite sunt declanșate de către orice linie câștigătoare de pariere ce conține un simbol ”Fruit” (Fruct).
• În cadrul rotirilor gratuite toate liniile câștigătoare de pariere sunt x2, iar liniile câștigătoare de pariere cu simbol
”Wild” sunt x4.
• Oricare linie câștigătoare de pariere cu rotiri gratuite declanșează rotiri gratuite suplimentare conform tabelului de
plăți. Dacă se generează în continuare câștiguri noi, rotirile gratuite apar în continuare.

