
REGULAMENT DE JOC 
Exploding Fruits 
 
  
DESCRIEREA JOCULUI 
 
Exploding Fruits este un slot video cu 3 role și 3 rânduri. În jocul principal, se joacă cu 27 Ways to Win În 
Free Spins, jocul devine un slot video cu 5 role și 4 rânduri, cu 64 Ways to Win.Jocul are 8 simboluri 
obișnuite, simbol Joker, contoare de energie, Free Spins și Ultra Jockers.Obiectivul este de a roti rolele 
astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare în sistemul Modalități de câștig.Cu cât sunt 
mai scumpe simbolurile din combinația câștigătoare, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de simboluri 
necesar pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de plată sunt afișate în 
Tabelul de plată. 
  
 CARACTERISTICI 
  
 Simbol Joker 
 
 Simbolul Joker înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare Simbolul Joker apare numai pe 
rola centrală. 
  
 Bare de energie 
 
 Două bare sunt plasate de-a lungul marginilor rolelor. 
 Când simbolurile câștigătoare explodează, barele se umplu cu energia lor. 
 După explozia simbolurilor, se umple același număr de celule pe fiecare bară. Acel număr este egal cu 
numărul de simboluri câștigătoare explodate. 
 Pentru umplerea completă a barelor, este necesară o serie completă de 35 de simboluri câștigătoare. 
 
 Galaxia Free Spins 
 
 Există 3 runde în Free Spins. 
 În Free Spins, structura rolelor trece printr-un upgrade: rând suplimentar pentru simboluri și doi Ultra 
Jockeri, care se comportă ca rolele 1 și 5, apar în același câmp de joc. 
 Prin urmare, numărul de Ways to Win crește de la 27 la 64, iar numărul maxim de simboluri câștigătoare 
dintr-o combinație crește până la 5. 
  
 Ultra Jokers 
 Ultra Jokers înlocuiesc toate simbolurile din combinațiile câștigătoare și se comportă ca rolele 1 și 5. 
 Ultra Jokers nu explodează în timpul câștigurilor.Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care 
activează Free Spins. 
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,00% 

 

 

 


