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“Dazzle MeTM” este un joc video tip slot cu 5 role, 76 linii cu Dazzling Wild Reels (Role Dazzling
Wild), Free Spins (Rotiri Gratuite) și Linked Reels (Role Conectate).
Jocul se joacă cu 76 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.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt efectuate conform TABELULUI DE PLĂȚI.
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 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 simultane la linii diferite de pariere sunt însumate.
Toate câștigurile în monede se plătesc doar la liniile de pariere.
Câștigurile aferente liniei de pariere se plătesc dacă există succesiune de la rola din stânga către
rola din dreapta.

Rolele Dazzling Wild




Rolele Dazzling Wild apar aleatoriu în timpul jocului principal ca role suprapuse ce au doar
Simboluri Wild.
Rolele 1-5 se pot transforma în Role Dazzling Wild.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile în afara celor Free Spin.

Free Spins (Rotiri Gratuite)




Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
3 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe rolele jocului principal activează Free
Spins conform TABELULUI DE PLĂȚI.
3 Simboluri Free Spins = 8 Free Spins








4 Simboluri Free Spins = 12 Free Spins
5 Simboluri Free Spins = 16 Free Spins
Câștigurile aferente Free Spins se adaugă la oricare câștiguri aferente liniei de pariere.
La sfârșitul Free Spins, jocul se reîntoarce la runda care a activat Free Spins.
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.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate în timpul Free Spins.

Linked Reels (Role Conectate)




Caracteristica Linked Reels apare doar în timpul Free Spins.
La începutul fiecărei rotiri, role identice conectate apar adiacent pe oricare dintre rolele 1-4.
Rola din dreapta reprezintă o copie a rolei din stânga, cu rola 1 conectată la rola 2 și/sau rola 3
conectată la rola 4.

