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Ramses Rising™ 

Ramses Rising este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 10 linii de câștig. Obiectivul este 

să obțineți cât mai multe simboluri identice pe o linie de câștig. Combinațiile 

câștigătoare încep pe prima rolă din stânga (cu excepția simbolului SCATTER) și merg 

pe o linie de câștig activă până la ultima rolă din dreapta. Numai combinația 

câștigătoare cea mai mare este plătită per linie. Toate câștigurile de linie sunt 

multiplicate de pariul de linie. Numai câștigurile SCATTER sunt multiplicate de pariul 

total al jocului.  

 

Scatter 

Simbolurile SCATTER pot apărea pe toate cele cinci role pe durata jocului obișnuit. 

Doar un simbol SCATTER poate apărea pe fiecare rolă. Puteți genera câștiguri doar 

printr-o combinație de simboluri SCATTER. Obținerea a trei sau mai multor simboluri 

SCATTER va activa 12 FREE SPINS. Nu există un simbol SCATTER pe durata FREE 

GAMES. Atunci când toate rolele sunt oprite, pe cele trei role din mijloc de pe ecran 

poate fi observat doar un simbol SCATTER sau WILD.  

 

Wild  

Simbolul WILD înlocuiește toate celelalte simboluri de pe role, cu excepția simbolului 

SCATTER. Simbolurile WILD pot apărea doar pe cele trei role din mijloc și poate exista 

doar un simbol WILD pe fiecare dintre cele trei role din mijloc. Combinațiile care 

folosesc doar simboluri WILD nu pot crea câștiguri. Simbolurile WILD pot ajuta doar la 

generarea de câștiguri prin combinarea cu alte simboluri pentru a completa o linie 
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câștigătoare. Atunci când toate rolele sunt oprite, pe cele trei role din mijloc de pe ecran 

poate fi observat doar un simbol SCATTER sau WILD.  

 

Free Spins 

Obținerea a trei sau mai multor simboluri SCATTER va activa 12 FREE SPINS. 

Obținerea unui simbol WILD pe durata FREE SPINS va activa 1 extra FREE SPIN. 

Obținerea a 2 simboluri WILD pe durata FREE SPINS va activa 3 extra FREE SPINS. 

Obținerea a 3 simboluri WILD pe durata FREE SPINS va activa 5 extra FREE SPINS. 

FREE GAMES sunt jucate la activarea multiplicatorului pariului de joc. Pe durata FREE 

SPINS, este folosit un set alternativ de role.  

 

Laser Feature 

Pe durata FREE SPINS după primul simbol WILD pe ecran, la următoarele FREE 

SPINS, simbolul FEATHER devine HEKA. După al 2-lea simbol WILD pe ecran, la 

următoarele FREE SPINS, simbolurile FEATHER și HEKA devin SCARABEUS. După al 

3-lea simbol WILD pe ecran, la următoarele FREE SPINS, simbolurile FEATHER, 

HEKA și SCARABEUS devin ANKH. După al 4-lea simbol WILD pe ecran, la 

următoarele FREE SPINS, simbolurile FEATHER, HEKA, SCARABEUS și ANKH devin 

COBRA. După al 5-lea sau mai multe simboluri WILD pe ecran, la următoarele FREE 

SPINS, simbolurile FEATHER, HEKA, SCARABEUS, ANKH și COBRA devin EYE.  
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