
REGULAMENT DE JOC 
Rise of Horus 
  
 
 DESCRIEREA JOCULUI 
  
Rise of Horus este un slot video cu 5 role și jucat cu 243 de modalități de pariu în jocul principal și 16.807 
modalități de pariu în Free Spins.Jocul are 9 simboluri obișnuite, înlocuitori Wild, Free Spins cu 
caracteristică Expanding și caracteristică Respin.Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să 
formeze combinații câștigătoare. Jocul nu are linii de plată. O combinație câștigătoare de simboluri 
identice se formează în ordine de la rola din extrema stângă la cea din dreapta. Cu cât se formează mai 
multe simboluri identice succesive, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de simboluri necesar pentru a 
crea o combinație câștigătoare și coeficientul de câștig sunt afișate în Tabelul de plată. 
  
 Simbolul Wild 
 
 Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter. 
 Simbolurile Wild apar numai pe a 2-a, a 3-a și a 4 rolă. 
  
 SIMBOLURI SCATTER ȘI RESPINS 
  
Simbolul Scatter declanșează Respins.Simbolurile Scatter nu apar în timpul Free Spins.Orice simboluri 
Scatter care apar pe rola a 3-a în timpul jocului principal declanșează Respin și măreste zona rolelor cu 5 
rânduri.În timpul Respin, a 2-a și a 4-a rolă devin Rolă Strălucitoare pentru a crește șansa de a declanșa 
Free Spins.Dacă simbolurile Scatter apar pe rola strălucitoare în timpul Respin, acest lucru activează 
ultima Respin și acordă Free Spins. 
  
 La ultima Respin, toate rolele devin Role Strălucitoare. 
 Fiecare simbol Scatter care apare pe Rolă Strălucitoare în timpul respins acordă 1 Free Spin 
suplimentară. 
  
 ROLE EXPANDING 
  
Rolele se extind vertical dacă declanșezi Respin în felul următor:Apariția simbolurilor Scatter pe rola a 3-a 
în jocul principal îți oferă 2 rânduri în plus, care măresc zona rolelor cu 5 role și 5 rânduri și măresc 
numărul de modalități de câștig până la 3.125. 
 
 FREE SPINS 
 Caracteristica Free Spin este declanșată când simbolurile Scatter a apărut pe Rolele Strălucitoare di 
Caracteristica Respin.Numărul de Free Spins care va fi acordat depinde de numărul de simboluri Scatter 
care au apărut.  
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,10% 

 

 

 


