Regras do jogo Wild Wild West: The Great Train Heist Touch™

















Wild Wild West: The Great Train Heist Touch™ é uma slot de vídeo de 5 carretéis, 3 filas, 10
linhas (fixas) com 4 funcionalidades Wild diferentes, Free Spins e uma funcionalidade Pick
and Click.
O jogo é jogado com 10 linhas de aposta (fixas), 1-10 níveis de aposta e diferentes valores de
fichas.
As FICHAS apresentam o número de fichas que o jogador tem para apostar.
JOGO AUTOM. permite jogar automaticamente o número de rondas selecionado.
Os símbolos Wild Normal agem apenas como símbolos Wild e substituem todos os símbolos,
exceto os símbolos Scatter e Bonus.
A substituição do símbolo Wild paga a combinação vencedora mais alta possível numa linha
de aposta de acordo com a Tabela de Pagamentos.
As combinações vencedoras e os pagamentos são efetuados de acordo com a Tabela de
Pagamentos.
O nível de aposta é o número de moedas apostado por cada linha de aposta.
A vitória de uma linha de aposta, em moedas, equivale ao valor apresentado na tab. pagam.
multiplicado pelo nível da aposta.
Uma vitória da linha de aposta em unidade monetária é igual à vitória em moedas
multiplicada pelo valor da moeda.
Apenas a vitória mais elevada por linha de aposta é paga.
As vitórias da linha de aposta pagam se em sucessão do carretel mais à esq. até ao carretel
mais à dir.
São adicionadas vitórias simultâneas em diferentes linhas de aposta.
Todos os prémios em ficha pagam apenas em linhas de aposta, exceto prémios em ficha
durante a função Pick and Click.
No final da funcionalidade Pick and Click, o prémio total da funcionalidade Pick and Click é
adicionado a quaisquer prémios da ronda que ativou a funcionalidade Pick and Click.

Free Spins













3 ou mais símbolos Scatter que surjam em qualquer lado nos carretéis durante o jogo
principal e durante as Free Spins ativam as Free Spins de acordo com a Tabela Pagamentos.
3 Scatters = 10 Free Spins
4 Scatters = 20 Free Spins
5 Scatters = 30 Free Spins
Antes do início da sessão de Free Spins, a Wild Selector Wheel aparece e começa a rodar.
Após o jogador parar a roda, é selecionada e ativada aleatoriamente uma funcionalidade
Wild.
Em alternativa, a roda para automaticamente após 30 segundos.
Durante as Free Spins, um símbolo Overlay Wild aparece aleatoriamente nos carretéis 1-3
em cada volta e funciona como a funcionalidade Wild ativo.
O símbolo Overlay Wild aparece aleatoriamente numa posição de carretel que ainda não
está coberta por uma funcionalidade Wild.
Os símbolos Scatter são contados antes de ser ativado qualquer símbolo Overlay Wild ou
funcionalidade Wild.
Free Spins adicionais ganhos são automaticamente adicionados à sessão atual de Free Spins
sem uma nova Wild Selector Wheel.
No final das Free Spins, o total de vitórias das Free Spins é adicionado a quaisquer vitórias da
ronda que ativou as Free Spins.




As Free Spins são jogadas ao mesmo nível de aposta e valor de ficha que a ronda que ativou
as Free Spins.
Cada sessão de Free Spins apresenta aleatoriamente uma das quatro diferentes
funcionalidades Wild que podem aparecer em qualquer lado nos carretéis:

Wild Normal


Os símbolos Wild Regulares comportam-se apenas como símbolos Wild e substituem todos
os símbolos, exceto os símbolos Scatter.

Expanding Wild


Os símbolos Expanding Wild expandem-se automaticamente para cobrir o carretel inteiro
onde aparecem caso resultem numa vitória da linha de aposta.

X2 Multiplier Wild


Prémios com os símbolos X2 Multiplier Wild são multiplicados 2x ao completar uma linha de
aposta com prémio.

Spreading Wild


O símbolo Spreading Wild transforma 1 símbolo adjacente ou diagonal num símbolo Wild
adicional.

Funcionalidade Pick and Click






A funcionalidade Pick and Click é ativada quando 3 símbolos Bonus aparecem nos carretéis,
apenas no jogo principal. Os símbolos Bonus aparecem nos carretéis 1, 3 e 5.
O jogador clica num dos símbolos Bonus para fazer aparecer um prémio de ficha.
Apenas é atribuído 1 prémio por jogo Pick and Click.
Após o jogador ter recebido o prémio, os montantes do prémio em ficha para os 2 outros
símbolos de Bonus não escolhidos são revelados.
O prémio ficha no jogo Pick and Click varia entre x5 - x50 X aposta.
Jogo Principal

Botão de Rodar
Prima para começar a jogar nas atuais linhas e nível de aposta, e valor de moeda.
No modo horizontal, deverá tocar na área de jogo para ocultar o botão Girar.
Paragem rápida: Prima sobre a área de jogo durante uma volta para parar os carretéis.

Menu
Toque para aceder às definições de jogo e à informação do jogo.

Som
Toque para ligar ou desligar o Som sem ir ao menu de definições.

Menu de definições rápidas
Toque no sinal mais para aceder ao menu de definições rápidas.

Jogo autom.
Toque para ligar ou desligar o Jogo Automático sem ter que ir ao menu de definições.
Define 50 rondas por defeito.

Volta rápida
Toque para ligar ou desligar a Volta rápida sem ter que ir ao menu de definições.

Sair
Toque para abandonar o jogo.
Definições e Informação de Jogo

Definições de som


Sons do jogo: Prima o botão para ligar ou desligar o som.

Definições de voltas



Volta rápida: Prima o botão para ligar ou desligar a volta rápida.
Jogo autom.: Faça deslizar ou toque no deslizador para ativar o Jogo Autom. e
definir o número de rondas. O Jogo Autom. inicia o jogo para o número de voltas
selecionado.

Nota: se vir a sua ligação cair enquanto estiver a jogar, todas as definições de
Jogo Autom. voltam ao modo por defeito ao recarregar o jogo.
o
o
o
o
o

Se o prémio simples exceder. Pára a Jogada autom. quando o montante
ganho for maior ou igual ao valor que especificar.
Se o valor for superior a. Pára a Jogada autom. se o valor for maior ao
montante que especificar.
Se o valor for inferior a. Pára a Jogada autom. se o valor for inferior ao
montante que especificar.
Se ganhar Free Spins. Interrompe o Jogo Autom. se forem ganhas Free
Spins.
Caso seja ganho o Pick and Click. Interrompe o Jogo Autom. se forem
ganhas Pick and Click.

Nota: Algumas opções de jogo automático são obrigatórias para algumas

jurisdições.


Modo de mão esquerda: Toque para ligar ou desligar o modo manual esquerdo.

Definições de aposta





Aposta em dinheiro: Apresenta o valor da aposta na unidade monetária
selecionada.
Aposta em moedas: Apresenta o valor da aposta em fichas.
Nível de aposta: Arraste ou toque sobre o deslizador para selecionar o número de
fichas para apostar por linha de aposta.
Valor de moeda: Arraste ou toque no deslizador para selecionar o valor da ficha.

Tab. Pagamentos
Prima para ver as combinações vencedoras e pagamentos.

Regras do Jogo
Prima para visualizar as regras do jogo.

Histórico do Jogo
Prima para ver o histórico de jogo mais recente.
O histórico do jogo encontra-se apenas disponível ao jogar com fundos reais.

Voltar
Prima para voltar ao jogo principal.
Jogada Autom. e Volta Rápida

Jogo autom.
Prima para iniciar a Jogada Autom. O número de voltas selecionado é apresentado no
botão.

Jogada automática
Prima para parar a Jogada Autom. O número de voltas restantes é apresentado no botão.

Volta rápida
Prima para iniciar a Volta rápida.

Nota: algumas funcionalidades podem não estar disponíveis no modo "Jogar com Fundos
Virtuais".
Retorno do Jogador


Teoricamente, o retorno para o jogador para este jogo é de 96.7%

Informação Adicional




As características e definições do jogo seguinte podem estar sujeitas aos termos e condições
do site de jogos. Para obter mais informações sobre o jogo seguinte, consulte o respetivo
site:
o Os procedimentos utilizados para gerir as rondas não terminadas.
o O tempo após o qual as sessões de jogo inativas terminam automaticamente.
Na eventualidade de avaria do hardware/software do jogo, todas as apostas e pagamentos
afectados são considerados nulos e todas as apostas afectadas serão reembolsadas.

Traduções da Terminologia do Jogo
Nota: o quadro seguinte é apenas aplicável caso esteja a jogar num idioma que não o inglês.
Termo inglês

Termo traduzido

Wild

Selvagem

Free Spins

Voltas Livres

Scatter

Disperso

Bonus

Bónus

Pick and Click

Escolher e Clicar

Expanding Wild

Expandir Aleatório

Multiplier Wild

Multiplicador Aleatório

Spreading Wild

Aleatório extensível

Wild Selector Wheel Roda Selecionador Aleatório
Overlay Wild

Selvagem revestido

Regras de jogo geradas:

