Jimi Hendrix Online Slot TouchTM

Prezentarea Generală a Jocului

Jimi Hendrix Online Slot Touch" este un joc video tip slot cu 5 role, 3 rânduri, 20 linii de pariere (fixe) cu
Re-spins (rotiri reluate), înlocuiri Wild, transformări Wild și caracteristica "Pick and Click și cu potenţiale
"Free Spins sau câștiguri în monede.
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. Autoplay” derulează
jocul automat cu numărul selectat de runde. Combinațiile câștigătoare și plăţile sunt efectuate conform tabelului de
plăţi. Înlocuirile cu simbolul "Wild" conferă cea mai mare combinație posibilă de câștig aferentă unei linii de pariere
conform Tabelului de plăţi.

Simbolurile "Wild" înlocuiesc toate simbolurile în afara celor "Scatter". Nivelul "Bet reprezintă numărul de
monede pariate la fiecare linie de pariere. Câștigul în valută la o linie de pariere este egal cu câștigul în
monede multiplicat cu valoarea monedei. Câștigul în monede la o linie de pariere este egal cu valoarea
ilustrată pe tabelul de plăţi multiplicată cu nivelul de pariere. 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. 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. Toate câștigurile în monede se acordă doar pe liniile de pariere, exceptând câștigurile din cadrul
caracteristicii Pick and "Click". Re-Spins sunt jucate la același nivel de pariere ("Bet) și cu aceeași valoare a
monedei ca cea din runda care a activat Re Spins. La finalul caracteristicii "Purple Haze”, câștigul total
aferent Caracteristicii "Purple Haze se adaugă la câștigurile din runda ce a activat caracteristica Purple
Haze”. La finalul caracteristicii "Red Guitar, câștigul total din Re-spin "Red Guitar se adaugă la câștigurile din
runda ce a activat Re-spin 'Red Guitar.
La finalul caracteristicilor "Pick' and "Click" (Coin Win, Crosstown Traffic Free Spins, Purple Haze Free
Spins, Little Wing Free Spins), câștigul total aferent caracteristicilor ''Pick and "Click se adaugă la câștigurile
din runda ce a activat caracteristicile Pick and "Click".
Caracteristicile Jocului Principal
Există 2 caracteristici care pot fi activate în timpul jocului principal: caracteristica 'Purple Haze și Re-spin Red Guitar
Caracteristica 'Purple Haze” este activată atunci când simbolul 'Purple Haze apare pe rola 1. Atunci când simbolul
'Purple Haze” apare pe rola 1, simbolurile 10, J, Q, K și A se transformă în simboluri Wild doar în Cadrul acelei rotiri.
Simbolul 'Purple Haze de pe rola 1 acţionează ca un Simbol "Wild” după ce a avut loc transformarea Wild. Înainte de
a începe Re-spin "Red Guitar, plata este acordată jucătorului pentru rotirea ce tocmai a avut loc în cadrul jocului
principal. 4 sau mai multe simboluri "Red Guitar care apar pe rolele jocului principal, activează caracteristica Re-spin
"Red Guitar. Cele 4 sau mai multe simboluri rămân pe role pentru toate Re-spin "Red Guitar ulterioare și acţionează
ca simboluri suprapuse în cadrul fiecărei rotiri.

După ce Re-spin are loc fără nici un simbol "Red Guitar pe role, caracteristica Re-spin "Red Guitar se
termină și plata se acordă. Nu există nicio plată pentru nicio Re-spin înainte de Re-spin finală. Se plătesc
doar combinațiile câștigătoare ce includ simboluri "Red Guitar după Re-spin "Red Guitar finală: nu se plătesc
alte combinaţii câștigătoare ce includ alte simboluri. Simbolurile Wild și cele Scatter nu apar pe role în cadrul
caracteristicii Re-spin "Red Guitar. Ambele caracteristici Re-spin "Red Guitar și "Pick and Click pot fi activate
în cadrul caracteristicii Purple Haze”.
Caracteristica “Pick and “Click”
Caracteristica "Pick and Click este activată atunci când trei simboluri scatter apar pe role. Simbolurile "Scatter" apar

pe rolele 3, 4 și 5. Caracteristica Pick and Click poate fi activată doar în timpul jocului principal și în cadrul
caracteristicii "Purple Haze”. După activarea caracteristicii, începe jocul Pick and Click. Există 4 premii diferite
disponibile jucătorului de-a lungul jocului Pick and Click: Coin profit, Crosstown Traffic Free Spins, "Purple Haze"
Free Spins si'Little Wing'Free Spins. Jucătorul apasă pe difuzoarele care pot dezvălui 4 feluri de simboluri. După ce
jucătorul a colectat trei simboluri de același fel, se acordă premiul corespunzător.

Un singur premiu se acordă la fiecare joc "Pick and Click. Dacă jucătorul colectează 3 simboluri Coin win, se
acordă un câștig în monede cu un multiplicator aleatoriu între x8 și x30 pariul iniţial. Dacă jucătorul
colectează 3 simboluri Crosstown Traffic Free Spins, se acordă 6 Free Spins ce conţin role Wild ce apare pe
role diferite la fiecare rotire. La prima rotire, rola Wild apare pe rola 5. La a doua rotire rola Wild apare pe
rolele 4 și 5, la a treia rotire rola Wild apare pe rolele 3 și 4, la a patra rotire rola Wild apare pe rolele 2 și 3, la
a cincea rotire rola Wild apare pe rolele 1 și 2 și la a șasea rotire rola Wild apare pe rola 1.
Dacă jucătorul colectează 3 simboluri Purple Haze"Free Spins, se acordă între 6 și 12 Free Spins. În timpul
Free Spins, aceste simboluri se transformă în simboluri Wild: 10, J, Q, K și A. Dacă jucătorul colectează 3
simboluri Little Wing Free Spins, se acordă între 6 și 12 Free Spins ce conţin între 3 și 5 Wild suprapuse ce
apar aleatoriu pe role la fiecare rotire. Caracteristica "Pick and Click nu poate fi reactivată în timpul Free
Spins.

