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Fairytale Legends: Hansel and Gretel Touch™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care
conține Funcții Aleatorii, Funcții Bonus, Free Spins, Stacked Wild Re-Spins și Substituții Wild.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind glisorul pentru nivelul Mizei.
Valoarea fisei este setată folosind glisorul pentru valoarea Fisei.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Toate ecranele de introducere/ieșire de la Bonus și Free Spins se vor închide automat în maxim
5 secunde.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu
nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câștigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune începând din orice loc de pe linia
de miză.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de
miză în conformitate cu Casieria.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor Bonus.
La jocul principal, simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2 și 4 și suplimentar pe rolele 1 și
5 în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Funcțiile aleatorii și Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la
runda care le-a activat.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții este adăugat la runda
care a activat funcțiile.
La jocul principal și în timpul Free Spins, stivele de simboluri pot să apară pe orice rolă.
Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, la fiecare nouă învârtire, sunt
înlocuite aleatoriu cu unul dintre simboluri, cu excepția simbolului cu sigla jocului și a celui Wild.
Simbolul selectat aleatoriu apare în stive la începutul fiecărei învârtiri.

Stacked Wild Re-Spin-uri







Simbolurile Stacked Wild pot să apară pe rolele 2 și 4 de la jocul principal și suplimentar pe
rolele 1 și 5 în timpul Stacked Wild Re-Spin. Simbolurile Stacked Wild pot acoperi toată rola.
De fiecare dată când simbolurile Stacked Wild aterizează acoperind toată rola, este acordată o
Stacked Wild Re-Spin.
Dacă ulterior mai aterizează stive vizibile care acoperă toată rola, sunt acordate mai multe
Stacked Wild Re-Spins.
Simbolurile Stacked Wild care acoperă toată rola de la învârtirea care a activat Stacked Wild ReSpin rămân pe aceleași poziții pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Simbolurile Stacked Wild care aterizează în spatele simbolurilor Stacked Wild nu sunt
considerate a fi vizibile.
Dacă nu mai sunt vizibile simboluri Stacked Wild care acoperă toată rola, Stacked Wild Re-Spins
se încheie.






Nu se pot activa Funcții Aleatorii sau Funcții Bonus în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Dacă la jocul principal aterizează pe role în același timp 3 simboluri Bonus care activează
Funcțiile Bonus și simboluri Stacked Wild care activează Stacked Wild Re-Spins, Funcția Bonus
este jucată prima.
Câștigurile de la Stacked Wild Re-Spins sunt adunate la eventualele câștiguri de la învârtirea
inițială.

Funcții aleatorii





Cele 3 Funcții Aleatorii sunt: Fairy Wonder Spin, Fairy Surprise și Fairy Wild Spin.
Funcțiile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
Funcțiile Aleatorii nu pot fi activate în timpul Stacked Wild Re-Spins sau Free Spins.
Funcțiile aleatorii nu pot fi activate simultan cu o Funcție bonus.

Fairy Wonder Spin






La această Funcție Aleatorie, apare un cluster format din 5 până la 9 simboluri cu sigla jocului ca
o suprapunere pe role timp de o singură învârtire.
Clusterul acoperă 3 role și poate începe de la rola 1, 2 sau 3.
Rola din mijloc va fi permanent alcătuită din 3 simboluri cu sigla jocului, rolele din stânga și
dreapta vor conține fiecare între 1 și 3 simboluri cu sigla jocului.
Rola de început a clusterului este aleasă în mod aleatoriu.
Nu există Wild-uri pe role în timpul acestei Funcții Aleatorii.

Fairy Surprise





Funcția Aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu în cazul unei situații fără câștiguri la jocul
principal.
Este selectat aleatoriu un simbol dintre simbolurile de pe role după învârtire. Restul
simbolurilor, începând cu simbolurile cu câștig mic, se vor transforma în simbolul selectat până
la acordarea unui câștig.
Simbolurile Bonus și Wild nu pot fi selectate în timp acestei funcții.

Fairy Wild Spin






La această funcție, 2 stive complete cu simboluri Wild pot să apară aleatoriu pe rolele 1, 2, 4 și 5
pe durata învârtirii.
După ce rolele se opresc și se achită câștigurile, este acordată o Stacked Wild Re-Spin.
Simbolurile Stacked Wild care acoperă toată rola de la învârtirea care a activat Stacked Wild ReSpin rămân pe aceleași poziții pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Dacă mai aterizează și alte simboluri Stacked Wild vizibile care acoperă toată rola, sunt acordate
mai multe Stacked Wild Re-Spins.
Dacă nu mai sunt vizibile simboluri Stacked Wild care acoperă toată rola, Stacked Wild Re-Spins
se încheie.

Funcții bonus






3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează una dintre Funcțiile
bonus.
Pentru a activa o Funcție bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.
Dacă Jocul automat este activat, una dintre lăzi va fi aleasă automat în 7 secunde dacă jucătorul
nu intervine.
Cele 3 Funcții Bonus sunt: Candy House Bonus, Free Spins și Coin Win.

Candy House Bonus







Atunci când este activat Candy House Bonus, jucătorul alege 3 din cele 15 articole.
Fiecare articol este egal cu un anumit multiplicator. Valoarea multiplicatorului nu este arătată.
După ce a ales cei 3 multiplicatori, jucătorul poate alege să primească valoarea medie a celor 3
multiplicatori sau poate alege unul dintre cei 3 multiplicatori aleși anterior.
Valoarea multiplicatorului este arătată după ce jucătorul alege.
Valoarea minimă și maximă a multiplicatorilor este între x1,2 și x120 de ori valoarea mizei.
La finalul Candy House Bonus, miza este înmulțită cu multiplicatorul ales și după aceea este
adăugată la eventualele câștiguri de la runda care a activat Candy House Bonus.

Free Spins









Când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat
Free Spins.
În timpul Free Spins, 1 simbol Bonus care aterizează pe role acordă 2 Free Spins suplimentare. 2
simboluri Bonus acordă 4 Free Spins suplimentare, iar 3 simboluri Bonus acordă 10 Free Spins
suplimentare.
La Free Spins, simbolurile Bonus pot să apară doar pe rolele 1, 3 și 5.
Când simbolurile Stacked Wild apar acoperind complet rolele 1, 2, 4 sau 5 la Free Spins, este
acordată o Stacked Wild Re-Spin.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la
runda care a activat Free Spins.

Coin Win


Dacă se câștigă Coin Win, jucătorul primește un câștig în fise care este egal cu miza curentă
înmulțită cu x15.
Jocul principal

Buton de rotire
Atingeţi pentru a începe jocul la nivelul curent al mizei şi al valorii fisei.
În modul peisaj, atingeţi zona de joc pentru a ascunde butonul Invârtire.
Stop rapid: Atingeţi zona de joc în timpul unei învârtiri pentru a opri rolele.

Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetul fără a accesa meniul setări.

Meniul Setări rapide
Atingeţi semnul plus pentru a accesa meniul Setări rapide.

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Rotire rapidă fără a accesa meniul setări.

Joc automat
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Jocul automat fără a accesa meniul setări. Setează
implicit 50 de runde.

Ieşire
Atingeţi pentru a ieşi din joc.
Setările jocului şi Informaţii despre joc

Setări de sunet


Sunetele jocului: Atinge butonul pentru a opri sau porni sunetul.

Setări rotire


Joc automat: Trageți sau atingeți glisorul pentru a permite jocului automat să seteze
opțiunile de joc automat și numărul de runde. Jocul automat porneşte jocul pentru
numărul selectat de învârtiri.



Dacă un singur câştig depăşeşte: Oprire Joc automat când suma câştigată depăşeşte
sau este egală cu suma specificată.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă totalul de bani crește cu: Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold
crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu: Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold
scade cu suma specificată de dvs.
Dacă câștigați funcția Bonus: Oprește Jocul automat dacă se câștigă Funcția bonus.






Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat vor
reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.



Rotire rapidă: Atinge butonul pentru a opri sau porni Rotirea rapidă.
Modul pentru stângaci: Atingeţi pentru a activa sau dezactiva modul pentru stângaci.

Setări miză





Miză în numerar: Afişează valoarea mizei dvs. în moneda selectată.
Miza în fise: Afişează valoarea mizei dvs. în fise.
Nivelul mizei: Trageți sau atingeți glisorul pentru a selecta numărul de fise de mizat.
Valoarea fisei: Trageţi sau atingeţi glisorul pentru a selecta valoarea fisei.

Tabelul de plăţi
Atingeţi pentru a vedea combinaţiile câştigătoare şi plăţile.

Regulile jocului
Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.

Istoricul jocului
Atingeţi pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.
Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.

Înapoi
Atinge pentru a reveni la jocul principal.
Joc automat

Joc automat
Atingeţi pentru a începe Jocul automat. Numărul de învârtiri rămase este afişat pe buton.

Oprire Joc automat
Atingeţi pentru a opri Jocul automat. Numărul de învârtiri rămase este afişat pe buton.

Rotire rapidă

Atingeţi pentru a porni Rotirea rapidă.

Notă: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.
Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.71%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de
jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Stacked Wild

Înlocuitor grămadă

Bonus

Bonus

Stacked Wild Re-Spin Re-Învârtire Înlocuitor Stivuit
Fairy Wonder Spin

Învârtire Minunea Zânei

Fairy Surprise

Surpriza zânei

Fairy Wild Spin

Învârtirea înlocuitorul zânei

Free Spins

Învârtiri gratuite

Coin Win

Câștig fise

Candy House Bonus Bonus Casa Bomboanelor

Regulile jocului sunt generate:

