Bine ați venit la Epic Gladiators reguli!
DESCRIEREA JOCULUI
Epic Gladiators este un slot video cu 3 potriviri care con ține 7 role și 7 rânduri.
Jocul are 8 simboluri obișnuite, simbol Wild, înlocuire Wild și 3 tipuri de Free Spins. Nu există linii de plată în
joc. Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile identice să formeze grupurile câ știgătoare. Cu cât
sunt mai multe simboluri în fiecare grup, cu atât se poate ob ține un câ știg mai mare. Numărul de simboluri
necesar pentru a crea un grup câștigător și coeficientul de câ știg sunt afi șate în tabelul de plată.
CARACTERISTICI
Mecanic cădere
După ce dați clic pe butonul Rotire, simbolul cade în pozițiile rolelor și începe o rundă de joc.
Combinația câștigătoare lansează căderi suplimentare - simbolurile câ știgătoare explodează și dispar și
simbolurile noi cad în locurile vacante, cu potențialul de a crea și mai multe câ știguri.
Căderile suplimentare continuă până când nu mai sunt câ știguri. Runda de joc continuă până când nu mai
sunt căderi.
Atacul gladiatorului
În timpul jocului principal, gladiatorul desfășoară un atac împotriva HP inamic într-un caz sau mai multe
grupuri de simboluri identice dispar și simbolurile noi cad.
Sănătatea inamicului se reface la maximum după ce simbolurile nu mai cad.
Simbol Wild
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile. Simbolul Wild poate face parte dintr-una sau mai multe
combinații câștigătoare simultane.
Free Spins
Dacă Kilevius, eroul principal, ucide inamicii, Free Spins sunt activate. Un inamic învins aduce 10 Free
Spins, doi inamici învinși aduce 15 Free Spins și trei inamici învin și activează 20 Free Spins.
Există trei tipuri de Free Spin în joc.
Un gladiator este selectat aleatoriu la începutul Free Spins.
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins.
Maximus
Gladiatorul Maximus activează Free Spins cu multiplicator x2. Multiplicatorul este crescut cu 1 după fiecare
inamic învins.
Crixus cel Sălbatic
Gladiatorul Crixus cel Sălbatic transformă până la 3 simboluri aleatorii în Wild după fiecare rotire. 1 încă un
simbol este înlocuit după fiecare inamic învins.
Spintacus
Gladiatorul Spintacus face 2 simboluri aleatorii să î și schimbe pozi țiile cu alte simboluri pentru a face sau a
crește o combinație câștigătoare. Încă 1 simbol schimbă poziția cu fiecare inamic învins.
MODUL DE JOC
Sold - Afișează soldul contului tău. Dă clic pe Sold pentru a face o depunere.
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Dă clic pe butoanele plus și minus sau pe valoarea pariului
pentru a seta pariul.
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, dă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului este dedusă din
soldul tău și runda jocului începe.
Joc automat - Menține apăsat butonul Rotire pentru a alege numărul de rotiri automate. Numărul selectat de
rotiri începe automat cu aceeași valoare a pariului ca rotirea, ceea ce face ca rotirile automate să fie activate.
Dă clic pe butonul Rotire din nou în orice moment pentru a realiza rotirile automate. Po ți alege condi ții
suplimentare pentru a opri redarea automată din Setări joc.
Câștig - Afișează câștigul pentru rotirea curentă sau ultimul pas de plată a câ știgului.
Tabel de plată - Afișează toți coeficienții pentru fiecare combina ție de simboluri, descrierea caracteristicilor
jocului și toate informațiile despre liniile de plată. Dă clic pe butonul Info pentru a deschide tabelul de plată.
Dând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfa ța de setări a jocului și schimba setările de sunet,
introducere, vizuale și rotire automată.

Mod glisare - Glisează în jos pentru a roti rolele. Apasă lung oriunde pe role pentru a deschide panoul de
rotire automată.
Poți porni/opri oricând sunetul, porni/opri modul turbo și intra/ie și din ecranul complet din col țul din dreapta
jos.
CUM SE CALCULEAZĂ CÂȘTIGUL LINIEI DE PLATĂ
• 5 sau mai multe simboluri identice conectate vertical sau orizontal sunt o combina ție câ știgătoare.
• Calculează numărul de simboluri identice care formează o combina ție câ știgătoare.
• Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afi șate în tabelul de plată.
• Câștigul combinației este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul.
• Numai cel mai mare câștig din grupul câștigător este plătit.
REVENIREA LA JUCĂTOR
Randamentul teoretic general pentru jucător este $[RTP_VALUE]%.
CARACTER ALEATORIU
Rolele sunt rotite cu o șansă egală pentru fiecare poziție de oprire dată de un generator de numere aleatoriu.
Pentru mai multe informații, vizitează http://evoplay.games/RNG.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului din 06.08.2018.

