המשחק כללי
המשחק של כללית סקירה
המשחק
גלגלים עם בווידאו מזל מכונת הוא
הכוללת הימור שורות
סמלי



ב מתנהל המשחק
קבועות הימור שורות
הימור רמות
שונים מטבע וערכי רמה לכל מטבעות
רמה בורר באמצעות מוגדרת ההימור רמת
מטבע ערך בורר באמצעות מוגדר המטבע ערך
להימור השחקן לרשות שעומדות המטבעות מספר את מציין מטבעות
את מפעיל מקסימלי הימור ביותר הגבוהה ההימור ברמת משחק בעת
בעת הנוכחי המטבע ובערך המקסימליות ההימורים בשורות המשחק
הימור על פעמיים ללחוץ יש יותר נמוכה הימור רמת בכל משחק
הנבחרת ברמה הסיבוב את להפעיל כדי מקסימלי
הסיבובים מספר למשך אוטומטית המשחק את מפעיל אוטומטי משחק
שנבחר
 ל בהתאם נקבעים והסכומים הזוכים השילובים
תשלומים טבלת
טבלתב המוצג לערך שווה במטבעות הימור בשורת זכייה
ההימור ברמת מוכפל התשלומים
הימור שורת לכל מהמרים שהם המטבעות מספר היא ההימור רמת
המוכפלת במטבעות לזכייה שווה מטבע בשיעור הימור בשורת זכייה
המטבע בערך
ועד השמאלי בקצה מהגלגל ברצף הן אם משולמות הימור בשורת זכיות
הימני בקצה לגלגל
בתשלום מזכה הפעילה ההימור בשורת ביותר הגבוהה הזכייה רק
לזו זו נוספות הימור שורת על זמניות בו זכיות



ו טורים
והחלפות















תכונת

תכונת
הגלגלים על שמופיעה סמלים ערימת היא
ובמהלך הראשי במשחק
כל על להופיע יכולים בערימה סמלים
מהגלגלים אחד
אקראית שמוחלפות סמוכות משבצות מספר כוללים הגלגלים חמשת כל
לסמל פרט התשלומים מטבלת כלשהו אחד בסמל חדש סיבוב בכל
עם יחד סיבוב כל בתחילת בערימות מופיע אקראי באופן שנבחר הסמל
האחרים הסמלים
במהלך
סמלי רק
סמל או
אקראי באופן נבחרים
ה סבב כל למשך בערימה כסמלים לשמש
במלואו







סמלי
סמלי מלבד הסמלים כל את מחליפים
סמל החלפת
פי על ההימור בשורת זוכה שילוב על תשלום מעניקה
התשלומים טבלת




סמלי ומעלה
הראשי במשחק בגלגלים כלשהו במקום המופיעים
מפעילים
התשלומים טבלתל בהתאם
במהלך שהושגו הזכיות כל את מכיל כוללת זכייה של השדה
תכונת את שהפעיל מהסיבוב הזכיות כל עם ביחד
זכיות
הימור משורת זכייה לכל מתווספות
ה של בסיומם
ה את שהפעיל הסיבוב אל חוזר המשחק



הסיבוב של מטבע ערך ובאותו הימור רמת באותה מתנהלים
ה תכונת את שהפעיל
ב לזכות ניתן
במהלך נוספים







המשחק פעולות
את ומתארת במשחק שמופיעים השונים הלחצנים את מפרטת שלמטה הטבלה
פעולתם
פעולה

ובערך הימור ברמת משחק סיבוב להתחיל כדי לחץ
הרווח מקש על לחץ לחלופין נוכחיים מטבע

התשלומים טבלתב לצפות כדי לחץ

לחצן



לגלול כדי שמאלה או ימינה המורים החיצים על לחץ
הלחצן על לחץ תשלומים טבלת עמודי בין לצדדים
למשחק לחזור כדי שבמרכז
הראשי למשחק לחזור כדי לחץ
ולבחירת המשחק הגדרות תפריט לפתיחת לחץ
להלן המשחק הגדרות בפרק עיין המשחק אפשרויות
במחוון השתמש או המשחק צלילי את להשתיק כדי לחץ
הצליל עוצמת את לכוון כדי ההזזה
המשחק כללי לפתיחת לחץ
האוטומטי המשחק הגדרות תפריט לפתיחת לחץ
מספר את בחר אוטומטי באופן המשחק ולהפעלת
הגדרות את פתח אוטומטיאו משחק של הסיבובים
משחק של העצירה אפשרויות את לקבוע כדי מתקדמות
אוטומטי
משחק הגדרת אפשרויות
המשחק בחלון הברגים מפתח סמל על לחץ המשחק להגדרות לגשת כדי
זמין לא המהיר הסיבוב אפשרות את מכבה או מפעיל מהיר סיבוב
הקזינו בתי בכל
ההקדמה מסך את מכבה או מפעיל הקדמה מסך
הרווח מקש פונקציות את מכבה או מפעיל לסיבוב רווח מקש
האחרונה המשחקים היסטוריית את להציג כדי לחץ משחק היסטוריית
לכיף משחק של במצב זמין לא שלך







מתקדמות אוטומטי משחק אפשרויות
משחק על לחץ מתקדמות אוטומטי משחק אפשרויות להגדרת
מתקדמות הגדרות על לחץ מכן ולאחראוטומטי
כלשהו בסיבוב זכייה יש אם האוטומטי המשחק את עוצר זכייה בכל
ב זכייה הושגה אם
זכייה יש אם האוטומטי המשחק את עצור
ב
סכום כאשר האוטומטי המשחק את עוצר מ גבוהה בודדת זכייה כאשר
לו שווה או שקבעת מהסכום גדול הזכייה
סכום אם האוטומטי המשחק את עוצר ב גדל המזומן סכום כאשר
שקבעת בסכום גדל המזומן
סכום אם האוטומטי המשחק את עוצר ב יורד המזומן סכום כאשר
שקבעת בסכום קטן המזומן








לשחקן התמורה
היא זה במשחק לשחקן התיאורטית התמורה



נוסף למידע
לתנאים כפופות להיות עשויות שלהלן המשחק והגדרות המשחק תכונות
באתר עיין להלן למופיע בנוגע נוסף למידע המשחקים אתר של
המשחקים
נסתיימו שלא משחקים סיבובי לניהול המשמשים הנהלים o
משחקים מושבי אוטומטית מופסקים שלאחריו המוקצב הזמן o
פעילים שאינם
והתשלומים ההימורים כל המשחקים תוכנת בחומרת תקלה של במקרה
לשחקנים מוחזרים וההימורים בטלים נחשבים מכך שמושפעים





המשחק מונחי תרגום
אנגלית שאינה אחרת בשפה משחק אתה אם רק חלה שלהלן הטבלה לב שים
מתורגם מונח

סמל
סמל
וקר ג
חינם סיבובי
פיזור

באנגלית מונח

