
Šis ir Wild simbols, kas aizstāj visus
 citus simbolus izņemot CONNECT &
 COLLECT simbolu.

WILD simbols parādās uz visām
 spolēm pamatspēles laikā un

 BEZMAKSAS GRIEZIENU
 papildspēles laikā.

Laimesti tiek piešķirti no kreisās uz labo pusi par blakus esošo simbolu
 kombinācijām.

Simboli uz laukuma izmaksā laimestus par 5x5x3x5x5 pozīcijām. Ir
 2 īpašas pozīcijas, kas satur īpašos simbolus 3. spoles augšdaļā

 un apakšdaļā. Vēl blakus spēles laukumam ir 6. spole, uz kuras ir
 tikai īpašie simboli.

CONNECT & COLLECT PAPILDSPĒLE
Šis ir CONNECT & COLLECT simbols. To ir iespējams

 uzgriezt jebkurā pozīcijā uz 1. līdz 5. spoles uz standarta
 simbolu pozīcijām.

Uzgrieziet blakus esošus CONNECT & COLLECT simbolus no kreisās uz labo pusi, sākot no kreisās spoles, tā, lai
 simboli saskaras horizontāli vai vertikāli tā, lai simbolu ķēde sasniegtu vienu no īpašajām pozīcijām uz 3. vai 6.

 spoles, un saņemiet īpašo balvu par pozīcijas sasniegšanu.
Pamatspēles laikā un BEZMAKSAS GRIEZIENU laikā īpašās pozīcijās uz 3. un 6. spoles var tikt nejauši uzgriezti tālāk

 norādītie simboli:
QUICK COLLECT - Ir iespējams uzgriezt tikai uz īpašajām 3. spoles pozīcijām. Katru reizi, kad

 tas tiek uzgriezts, tas garantē to, ka tam blakus esošie CONNECT & COLLECT simboli uz 4. un
 5. spoles tiek savienoti ar balvu uz 6. spoles.

ATKĀRTOTAIS GRIEZIENS - Ir iespējams uzgriezt tikai uz īpašajām 3. spoles pozīcijām. Pēc
 uzgriešanas tas aktivizē atkārtoto griezienu raundu. Raundā ir 5 atkārtotie griezieni. Raunda laikā

 visi CONNECT & COLLECT simboli, kas tiek uzgriezti sākotnējā griezienā, paliek savās vietās un
 visās citās pozīcijās 2., 3., 4. un 5. atkārtotā grieziena laikā. Jebkuri CONNECT & COLLECT  simboli,

 kas tiek uzgriezti atkārtoto griezienu laikā, arī paliek uz vietas līdz brīdim, kad vairs nav atkārtoto
 griezienu. Pēc raunda beigām spēle izmaksā visus savienojumus.

NAUDAS VĒRTĪBA - Katru reizi, kad tiek uzgriezts šis simbols, tam tiek piešķirta nejauša naudas
 vērtība no iepriekš definēta diapazona. Katru reizi, kad to sasniedz savienojuma ķēde, tiek piešķirta

 šī simbola vērtība. Iespējamās vērtības ir 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 16x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x,
 80x, 100x, 120x, 160x, 200x, 300x, 400x vai 800x kopējā likme.

MINOR, MAJOR un GRAND balva - Katru reizi, kad kādu no tiem sasniedz
 savienojuma ķēde, tiek piešķirta šo simbolu vērtība. MINOR vērtība ir 50x kopējā

 likme. MAJOR vērtība ir 200x kopējā likme. GRAND vērtība ir 4000x kopējā likme.

PIEVIENOT WILD - Katru reizi, kad šo simbolu sasniedz savienojumu ķēde, šis simbols nejauši
 izvēlētās pozīcijās uz 2., 3., 4. vai 5. spoles pievienos WILD simbolus.

BEZMAKSAS GRIEZIENI - Katru reizi, kad tas tiek sasniegts ar savienojumu ķēdi pēc tam, kad tiek
 izmaksāti visi citi laimesti no pašreizējā grieziena, tas aktivizēs BEZMAKSAS GRIEZIENU raundu

 un piešķirs 2x kopējo likmi. FREE SPINS simbols vienmēr parāda tam nejauši piešķirto bezmaksas
 griezienu skaitu - 5, 8, 10, 15, 20 vai 25.

BEZMAKSAS GRIEZIENI
Raunds sākas ar kopējo bezmaksas griezienu skaitu, ko nosaka visi FREE SPINS simboli, kas sakrāti griezienā, kas

 aktivizēja papildspēli.
Raunda laikā 1., 2. un 4., 5. spole apstājas ar vienādiem simboliem.

Papildspēle CONNECT & COLLECT ir pieejama un darbojas tādā pašā veidā kā pamatspēlē.
Kad savienojumu ķēde raunda laikā sasniedz vairāk FREE SPINS simbolus, tiek piešķirti papildu bezmaksas griezieni,

 atbilstoši sasniegtajam simbolu skaitam.
Papildspēles laikā tiek izmantotas īpašās spoles.

SPĒLES NOTEIKUMI
Laimestu maksā par simboliem no kreisās puses uz labo, sākot no kreisās malas uz blakus esošām

 spolēm.
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1875 veidi, kā laimēt

Maksimālā laimesta summa ir ierobežota līdz 4,250x likmei gan pamatspēlē, gan bezmaksas griezienu papildspēlē. Ja
 kopējā raunda laimesta summa sasniedz 4,250x, raunds nekavējoties beidzas, laimests tiek piešķirts un visi atlikušie
 bezmaksas griezieni tiek atcelti.

PIRKT BEZMAKSAS GRIEZIENUS
BEZMAKSAS GRIEZIENUS var nekavējoties aktivizēt pamatspēles laikā, nopērkot tos par summu, kas vienāda ar

 100x kopējo likmi.
Iegādājoties BEZMAKSAS GRIEZIENU papildspēli, aktivizējošā grieziena laikā tiek garantēts, ka tiks uzgriezts

 pietiekams CONNECT & COLLECT simbolu skaits, kas izveidos ķēdi, kas sasniegs īpašās pozīcijas uz 3. spoles un
 vismaz vienu pozīciju uz 6. spoles. Aktivizējošā grieziena laikā 6. spole satur tikai FREE SPINS simbolus ar nejaušu
 bezmaksas griezienu skaitu uz tiem.

MAKSIMĀLAIS LAIMESTS



SPĒLES NOTEIKUMI

Augstas neparedzamības spēlēs vidēji izmaksā laimestus retāk, taču iespēja gūt lielus laimestus īsā
 laika sprīdī ir augstāka.

MINIMĀLĀ LIKME:

ATSTARPES un ENTER taustiņus uz tastatūras var izmantot, lai sāktu un apturētu griezienu.
Darbības traucējumi anulē visas izmaksas un spēles.

Bezmaksas griezieni tiek piešķirti spēlētājam pēc raunda beigām. 
Bezmaksas griezienu laimestu vēsturē tiek iekļauta visa cikla kopējā laimesta summa. 

Visi simbolu kombināciju laimesti tiek izmaksāti no kreisās uz labo pusi.
  Bezmaksas griezienu laimesti tiek pieskaitīti pie līnijas laimesta.

  Visi laimesti tiek reizināti ar likmi par katru laimesta līnijas.
Visas vērtības ir izteiktas kā aktuālie laimesti monētās.

Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests.
Ja laimējat vairākos izmaksas ceļos, visi laimesti tiek pievienoti

 kopējam laimestam.

Teorētiskais šīs spēles RTP ir 94.00%
Spēles RTP, izmantojot "PIRKT BEZMAKSAS GRIEZIENUS" ir 94.00%

KĀ SPĒLĒT
Nolikšķiniet uz          vai          pogas, lai mainītu likmes vērtību un atvērtu likmes izvēlni. Izvēlieties

 likmi, ko vēlaties izmantot spēlē.

GALVENAIS SPĒLES INTERFEISS
atver izvēlni ar iestatījumiem, kas ietekmē veidu, kā spēle tiek spēlēta.        

atver informācijas lapu        

Ar apzīmējumiem KREDĪTS un LIKME ir norādīta pašreizējā bilance un pašreizējā kopējā likme.
 Noklikšķiniet uz apzīmējumiem, lai pārslēgtos starp monētu skatu un naudas skatu.

          un          palielina vai samazina pašreizējo likmi un atver likmes izvēlni, kur jūs varat mainīt likmes vērtību.

sāk spēli          

atver automātiskās spēlēšanas izvēlni

IESTATĪJUMU IZVĒLNE
ĀTRĀ GRIEŠANA - izvēlieties iestatījumu Ātrā griešana, lai spēles spoles sāktu griezties

 automātiski un apstātos uzreiz pēc atlaišanas
IEVADA EKRĀNS – ieslēdz un izslēdz ievada ekrānu

FONA MŪZIKA  – ieslēdz un izslēdz apkārtējo skaņu un mūziku spēlē

SKAŅAS EFEKTI – ieslēdz un izslēdz spēles skaņu efektus

SPĒLES VĒSTURE – atver spēles vēstures lapu

INFORMĀCIJAS EKRĀNS
       un        ļauj pārslēgties starp informācijas lapām

       aizver informācijas ekrānu

LIKMES IZVĒLNE
Likmes izvēlne rāda, cik rindas ir pieejamas spēlē, kā arī pašreizējo kopējo likmi gan monētās, gan naudā. 

Izmantojiet          un          pogas laukos MONĒTAS RINDĀ un MONĒTU VĒRTĪBA, lai vērtības regulētu.
Maksimālā laimesta summa ir ierobežota ar likmi 4250x apmērā. Ja raunda

 kopējais laimests sasniedz likmes vērtību 4250x apmērā, raunds beidzas
 nekavējoties, tiek piešķirts maksimālais laimests un visas atlikušās

 papildspēles tiek izbeigtas

MAKSIMĀLĀ LIKME: 125.00 €

AUTOMĀTISKĀ SPĒLĒŠANA

0.25 €

               NEPAREDZAMĪBA



AUTOMĀTISKĀ SPĒLĒŠANA
Noklikšķiniet uz pogām, ar kurām norādīts iespējamais automātisko griezienu skaits, lai

 sāktu automātisko spēlēšanu.
Opcija IZLAIST EKRĀNUS pēc ļauj pēc neilga brīža automātiski izlaist ievada un beigu ekrānus.


