
TURI UN GRIEZ PAPILDSPĒLE
Uzgriez 3 vai vairāk NAUDAS simbolus jebkurā vietā uz spolēm, lai sāktu papildspēli.

Kad papildspēle sākas, normālās spoles pazūd un ekrānu aizstāj 11x5 laukums ar iespējamām pozīcijām.
NAUDAS simboli, kas aktivizēja papildspēli, pāriet uz spoļu, uz kuriem tie atrodas, apakšdaļu, un spēle automātiski

griež tukšās vietas un NAUDAS simbolus.
Pēc katra atkārtotā grieziena visi jaunie NAUDAS simboli, kas tiks uzgriezti, paliks uz vietas, krājoties uz esošajiem

Katrai spolei ir 3 dzīvības. Ja pēc atkārtotā grieziena uz spolēm tiek uzgriezts jaunas NAUDAS
simbols, dzīvību skaits tiek atiestatīts uz 3. Pēc 3 secīgiem atkārtotajiem griezieniem bez jauniem
NAUDAS simboliem uz spolēm, šī spole tiek bloķēta un atkārtotie griezieni uz tās vairs nenotiek.

Virs katras spoles ir reizinātājs. Reizinātājs pieaug, kad NAUDAS simbolu kaudze uz
spoles kļūst augstāka:

5 vai mazāk NAUDAS simbolu - reizinātāja nav
6 NAUDAS simboli - reizinātājs 2x
7 NAUDAS simboli - reizinātājs 5x
8 NAUDAS simboli - reizinātājs 10x
9 NAUDAS simboli - reizinātājs 20x
10 NAUDAS simboli - reizinātājs 30x
11 NAUDAS simboli - reizinātājs 100x

Raunds beidzas, kad visas 5 spoles tiek bloķētas un atkārtoto griezienu vairs nav.
Raunda beigās visu uz ekrāna esošo NAUDAS simbolu vērtības tiek
reizinātas ar reizinātāju, kas atrodas virs spoles, uz kuras tie ir, un

pēc tam laimests tiek saskaitīts kopā un izmaksāts.
Papildspēles laikā tiek izmantotas īpašās spoles.

Šis ir WILD simbols.
Tas parādās uz visām

 spolēm.

Šis ir MISTĒRIJAS simbols.
Kad uz ekrāna tiek uzgriezti

 MISTĒRIJAS simboli, tie pārvēršas
 par vienu nejauši izvēlētu standarta
 simbolu.

Šis ir NAUDAS SIMBOLS.
Katra grieziena laikā NAUDAS simbolam
tiek piešķirta nejauša vērtība no iepriekš
definēta diapazona.

SPĒLES NOTEIKUMI

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

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.

Kad laimēts tiek uz vairākām laimestu līnijām, visi laimesti tiek saskaitīti kopā.
Bezmaksas griezieni tiek piešķirti spēlētājam pēc raunda beigām. 

Bezmaksas griezienu laimestu vēsturē tiek iekļauta visa cikla kopējā laimesta summa. 

Maksimālā laimesta summa ir ierobežota līdz 6,422x likmei gan pamatspēlē, gan bezmaksas griezienu papildspēlē. Ja
kopējā BEZMAKSAS GRIEZIENU RAUNDA kopējā laimesta summa sasniedz 6,422x likmi, raunds nekavējoties

beidzas, laimests tiek piešķirts un visi atlikušie bezmaksas griezieni tiek atcelti.

MAKSIMĀLAIS LAIMESTS

Laimestu maksā par simboliem no kreisās puses uz labo, sākot no kreisās malas uz blakus
 esošām spolēm.
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Teorētiskais šīs spēles RTP ir 96.50%
MINIMĀLĀ LIKME:

ATSTARPES un ENTER taustiņus uz tastatūras var izmantot,
 lai sāktu un apturētu griezienu.

Darbības traucējumi anulē visas izmaksas un spēles.

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 6422x apmērā. Ja raunda
 kopējais laimests sasniedz likmes vērtību 6422x apmērā, raunds beidzas

 nekavējoties, tiek piešķirts maksimālais laimests un visas atlikušās
 papildspēles tiek izbeigtas

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.

MAKSIMĀLĀ LIKME: 100.00 €

AUTOMĀTISKĀ SPĒLĒŠANA

0.20 €


