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Despre Roaring Wilds™
INFORMAȚII GENERALE
Slot video cu 40 de linii și 5 role

Tip de joc
Temă

Joc clasic cu fructe
FUNCȚIILE JOCULUI
• Simbol scatter
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie: 1000 x miza per linie
Pe 40 de linii: 40000 x miză per linie

Frecvența rezultatelor (%) Aprox. 15% la 40 de linii jucate
Jackpot

Neadecvat

Volatilitate

Variații
Variații (%) 88
Profit (%)

90

92

94

95

96

97

88,18 90,35 92,12 94,12 95,48 96,38 97,16

DESIGN JOC

Tematică și grafică joc
Răcneeet! Cine urlă pe role? E vorba de simbolurile
Wild de la Roaring Wilds™, care emană o forță
fantastică de câștig! Ele se bucură de mișcarea lor
liberă. Dacă reușești să îmblânzești aceste simboluri
dezlănțuite, să le determini să defileze după rang și să
le clasezi pe una dintre linii, poți răcni și tu, pentru că o
mulțime de câștiguri pot fi ale tale!

Joc principal
Obiectivul tău la Roaring Wilds™ este să aliniezi 5
simboluri identice de câștig pe una din linii. Toate
liniile se derulează de la stânga la dreapta de-a lungul
setului de role. 'Steaua' funcționează ca un scatter și
plătește deja un câștig, odată ce nimerește de cel puțin
3 ori în orice poziție a rolelor. Simbolurile Wild pot
substitui toate simbolurile norocoase cu excepția
simbolului 'Stea' și astfel, îți cresc substanțial șansele
de câștig!

Reguli
• Simbolurile Wild substituie toate simbolurile,
cu excepția simbolului scatter 'Stea'.
• Toate plățile sunt pentru câștigurile de la stânga
la dreapta, cu excepția simbolurilor scatter, care
plătesc oriunde.
• Toate premiile sunt pe liniile selectate,
excluzând simbolurile scatter.
• Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia
selectată.
• Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu creditele
mizate pe linie.
• Premiile scatter sunt înmulțite cu miza totală.
• Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile
pe linie.

TABELA DE PLĂȚI
Toate premiile sunt afișate în credite. Toate premiile sunt exprimate pentru un credit mizat.

SIMBOL

5x

4x 3x 2x LINIE SCATTER

WILD

Substituie cu excepția simbolului
scatter

x

ȘAPTE

1000 200 60 4

x

CLOPOȚEL

300

100 40

x

PEPENE

200

80

20

x

STRUGURI

200

80

20

x

PRUNĂ

100

40

8

x

LĂMÂIE

100

40

8

x

PORTOCALĂ 100

40

8

x

CIREAȘĂ

100

40

8

x

STEA

500

20

2

FUNCȚIE SPECIALĂ

x

