“Twin SpinTM” V2.0.0

Prezentarea Generală a Jocului
• “Twin SpinTM” este un joc cu 5 role, 3 rânduri, 243 combinații.
• Jocul se joacă cu 243 combinații, 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 „Twin Reel‟ (Rola Dublă)
• Fiecare rotire singulară vizualizează cel puțin două dintre rolele clonate și legate împreună. Rotirea poate fi dublă,
triplă, cvadruplă sau cvintuplă.

Înlocuiri cu simbolul ”Wild”
• Simbolurile ”Wild” apar pe rolele 2, 3, 4 și 5 și înlocuiesc toate celelalte simboluri.

„Ways to Win‟ (Modalități de Câștig)
• “Twin SpinTM” conține 243 modalități de câștig și nicio linie de pariere. O modalitate de câștig consistă în potrivirea
simbolurilor care apar în orice poziție pe trei sau mai multe role adiacente, începând de la rola din stânga către cea
din dreapta.

