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Magic Hunter™ 

Magic Hunter este un slot video cu 5 role, 3 rânduri cu 20 linii de câștig. Liniile 

câștigătoare sunt de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Numai combinația 

câștigătoare cea mai mare din linia de joc este plătită. Plățile sunt realizate conform 

PAYTABLE. Pentru mai multe informații, consultați PAYTABLE.  

 

Free Spins 

Obținerea simbolului WHITE pe a 2-a rolă, a simbolului DARK pe a 4-a rolă și a 

simbolului WILD pe a 3-a va activa 7 FREE SPINS. FREE SPINS nu pot fi reactivate. 

FREE SPINS sunt jucate folosind același pariu și linii de câștig de declanșare care erau 

active în timpul modului de joc normal în care au fost activate FREE SPINS. Pe durata 

FREE SPINS este folosit un set alternativ de role. Dacă FREE SPINS sunt activate din 

RESPIN, atunci câștigul total din FREE SPINS trebuie să fie multiplicat de ultimul 

multiplicator al RESPIN. Dacă FREE SPINS și 1 RESPIN sunt câștigate în aceeași 

rotire, atunci RESPIN va urma după FREE SPINS și atât FREE SPINS cât și 1 RESPIN 

vor avea multiplicatorul x2.  

 

Scatter 

Obținerea a două sau mai multor simboluri SCATTER va activa 1 RESPIN cu 

multiplicator egal cu numărul tuturor simbolurilor SCATTER de pe ecran. Jucătorul nu 

poate schimba un număr de linie sau pariu pe linie înaintea RESPIN. Numai câștigurile 

SCATTER sunt multiplicate de pariul total al jocului.  

 

 



BFGAMES.COM 

 

 

Wild 

Simbolul WILD poate apărea doar pe cea de-a 3-a rolă și înlocuiește toate simbolurile, 

cu excepția simbolului WHITE WILD, DARK WILD și SCATTER. Simbolul WILD face ca 

toate simbolurile necorespunzătoare de pe ecran să devină corespunzătoare și toate 

simbolurile corespunzătoare de pe ecran să devină necorespunzătoare, inclusiv 

simbolurile WHITE WILD și DARK WILD.  

 

Wild Bad 

Simbolul DARK WILD poate apărea numai pe cea de-a 4-a rolă și înlocuiește toate 

simbolurile necorespunzătoare. Simbolul DARK WILD poate ajuta doar la generarea de 

câștiguri prin combinarea cu alte simboluri necorespunzătoare pentru a completa o linie 

câștigătoare.  
 

Wild Good 

Simbolul WHITE WILD poate apărea numai pe cea de-a 2 rolă și înlocuiește toate 

simbolurile corespunzătoare. Simbolul WHITE WILD poate ajuta doar la generarea de 

câștiguri prin combinarea cu alte simboluri corespunzătoare pentru a completa o linie 

câștigătoare.  
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