"Hook's Heroes Touch TM" V1.0.0

Prezentarea Generală a Jocului
“Hook's Heroes Touch "M" este un joc video tip slot cu 5 role, 3 rânduri cu înlocuiri "Wild", "Free Spins” cu trei
caracteristici diferite disponibile și modul "Feature Spin care activează o caracteristică aleatorie la 1 rotire.

• 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 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. Combinaţiile
câștigătoare și plăţile sunt efectuate conform tabelului de plăţi. Nivelul "Bet 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 plăţi 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. Simbolul "Wild" conferă cea mai mare
combinaţie posibilă de câștig din cadrul jocurilor de noroc online conform tabelului de plăţi.
• Simbolurile "Wild" înlocuiesc toate simbolurile în afara celor "SCatter".

• Toate câștigurile în monede se plătesc doar la liniile de pariere, exceptând câștigurile din cadrul
caracteristicii "Pirate aferentă modului "Feature Spin sau "Free Spin.
• Rotirile Free Spins sunt jucate la același nivel de pariere (Bet) și cu aceeași valoare a monedei ca cea din
runda care a activat "Free Spins.

“Caracteristici ale Free Spins și Feature Spins”
• Există 3 funcţii diferite "Spin care pot fi activate sub formă de 'Free Spins.
• Denumirile celor 3 caracteristici sunt: Caracteristica "Fairy", caracteristica "Pirate și caracteristica "Mermaid".

• În cadrul caracteristicii Fairy, fiecare rotire va conţine între 2 și 5 suprapuneri cu simbolul wild așezate pe
role în poziţii aleatorii. Doar atunci când se acordă două simboluri wild, unul dintre acestea trebuie să fie
așezat pe rola 1, 2 sau 3.

• În cadrul caracteristicii Mermaid toate câștigurile sunt multiplicate cu 2, exceptând cazul în
care combinaţia câștigătoare conţine 1 sau mai multe simboluri wild, iar atunci câștigurile sunt
multiplicate cu 4.
• În cadrul caracteristicii Pirate câștigurile sunt calculate pe baza unui număr de simboluri vizibile
de pe role în loc de liniile de pariere câștigătoare, ceea ce înseamnă că simbolurile nu trebuie
să apară pe role consecutive.
Feature Spins sifree Spins'
• 2 simboluri "Scatter" care apar oriunde pe role conferă 1 "Feature Spin gratuită cu o caracteristică aleasă în mod
aleatoriu.
• 3 simboluri "Scatter" care apar oriunde pe role conferă "Free Spins. Jucătorul poate alege oricare dintre cele trei
caracteristici în timpul "Free Spins.
• Fiecare caracteristică activează un număr diferit de 'Free Spins". Caracteristica "Fairy activează 7 rotiri gratuite,
caracteristica "Mermaid activează 10 rotiri gratuite iar caracteristica "Pirate activează 15 rotiri gratuite.

• 4 sau 5 simboluri "Scatter” care apar oriunde pe role în cadrul jocului principal conferă 2 sau respectiv 3 "Free
Spins. Dacă 4 sau mai multe simboluri Scatter apar oriunde pe role, jucătorul poate face aceeași alegere de 2 sau 3
ori la rând.

• Dacă se câștigă 2 sau 3 runde de rotiri "Free Spins, după prima și dacă se câștigă 3, rundele secundare
sunt finalizate, jucătorul se reîntoarce la ecranul de selecţie pentru a alege Caracteristica "Free Spin
aferentă următoarei runde de rotirigratuite.
• Câștigurile aferente caracteristicii Feature Spin” se adaugă la oricare câștiguri iniţiale aferente liniei de
pariere.
• Câștigurile aferente caracteristicii "Free Spin' se adaugă la oricare câștiguri iniţiale aferente liniei de
pariere.
• "Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate în timpul rotirilor gratuite.
• Rotirile suplimentare speciale nu pot fi câștigate în timpul "Feature Spins.

