
REGULAMENT DE JOC 

ROBOTS : ENERGY CONFLICT 

  

 DESCRIEREA JOCULUI 
  
 Robots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 25 de linii de plată fixe. 
 Jocul are 8 simboluri obișnuite, înlocuire Wild, trei simboluri Scatter diferite și caracteristici Free Spins. 
 Obiectivul este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată 
existente. O combinație câștigătoare de simboluri identice este formată în ordine din extrema stângă spre 
rola din dreapta. Cu cât se formează mai multe simboluri identice succesiv, cu atât câștigul este mai 
mare. Numărul de simboluri necesare pentru crearea unei combinații câștigătoare, coeficientul de câștig 
și liniile de plată sunt afișate în tabelul de plată. 
  
 CARACTERISTICI 
  
 Simbol Wild 
 
 Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter. 
  
 Simboluri Scatter 
 
 Simbolul Scatter apare numai pe rola a 3-a. Când simbolul Scatter apare complet pe rolă, se 
declanșează 8 Free Spins. 
 Există 3 tipuri de simboluri Scatter - B.E.I., V.E.I. și FatBoy, care declanșează tipuri corespunzătoare de 
free spins.  
 Simbolurile Scatter nu apar în timpul Free Spins. 
  
 Free Spins 
 
 Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins. 
 În timpul Free Spins, jocul constă din 5 role, 4 rânduri și 40 de linii de plată. 
 În Free Spins, unul dintre roboți - B.E.I., V.E.I. sau FatBoy, luptă împotriva adversarului Kain. 
 Înainte de a începe Free Spins, Kain trage în simbolurile droizi și preia controlul asupra lor. 
 Droizii capturați rămași pe role preiau energie de la simbolurile de piatră învecinate. 
 Pietrele energetice de la care a fost luată toată energia nu participă la combinațiile câștigătoare până 
când unul dintre roboți trage în ele. 
 În schimb droizii capturați pot forma combinații câștigătoare. Droizii capturați rămân pe role până când 
roboții trag în ei. 
 Kain poate controla mai multe simboluri droid după oricare Free Spin. 
 
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,53% 
 
 
 
 

 


