Rally 4 Riches
Nezavršene igre
Ako dođe do prekida usred runde, svi podaci i ulozi spremit će se dok
ponovno ne otvorite igru. Nedovršenu rundu možete nastaviti od trenutka
kada je došlo do prekida. Ulozi koji su bili stavljeni, ali nisu riješeni zbog
nedovršenih rundi postat će nevažeći nakon 90 dana. Pogreška u igri
poništava sve isplate i tu igru.
Informacije
Linijski dobici osvajaju se na određenom broju odabranih linija
sukladno informacijama u isplatnoj tablici i pravilima igre. Kada se
u istoj rundi dobici osvoje na većem broju linija, svi se dobici zbrajaju. Svi
dobici iz bonus značajki (kao što su besplatne vrtnje), bonus igara i/ili
Scattera (ako su dostupni) također se dodaju linijskim dobicima. Sve se
dobitne kombinacije isplaćuju na kraju runde. Bonus značajke besplatnih
vrtnji sve imaju istí ulog i broj odabranih linija kao u glavnoj rundi u kojoj
je značajka aktīvirana – osim ako nije drukčije naznačeno. Ulog se ne
može promijeniti tijekom trenutne runde. Više informacija potražite u
pravilima igre.
Pravila igre
Rally 4 Riches je videoautomat s 3 role i 5 linija za klađenje. Tijekom
svake vrtnje aktivna je i dodatna rola BONUS REEL.Tijekom igre BONUS
REEL mogu se zaustaviti: simboli MULTIPLIER koji uvećavaju sve dobitne
kombinacije za iznos na simbolu, simbol NUDGE WILD koji gura sve
djelomično vidljive WILD simbole da bi ispunili rolu ili BONUŠ simbol koji
aktivira BONUS igru PRVESTVENA UTRKA. Ako nema dobitnih kombinacija
sa simbolom MULTIPLIER na roli BONUS REEL, moguća je aktivacija bonus
igre RE-SPIN GLAVNE ROLE. Rola BONUS REÉL ostaje fiksirana, a 3 role
izvode ponovnu vrtnju – RE-SPIN. Ako simbol NUDGE WILD pomakne bilo
koji WILD simbol na cijelu rolu, postoji šansa za bonus BONUS REEL RESPIN. BONUS REĒL zavrtjet će se (RE-SPIN) uz zajamčeni
MULTIPLIER.BONUS igra PRVENSTVENA UTRKA sastoji se od utrke po ploči
s 25 polja, uključujući početno i završno polje. Sva ostala polja uključuju
množitelj ukupnog uloga ili nitro pojačanje. Kretanje igrača određuje se
nasumično, a na svakom pomaku miče se za 6 polja. Zaustavljanje na
odręđenoj vrijednosti (primjerice, X1.2) dodjeljuje tu nagradu,
uvećavajući vrijednost iznosom ukupnog uloga. Kada se igrač zaustavi na
polju s nitro pojačanjem, pomiče se prema naprijed za onoliko mjesta
kolika je vrijednost na polju. Tijekom svakog pomicanja, trenutačna
pozicija igrača u utrci prikazuje se u tablici rezultata. Na kraju utrke
određuje se pozicija igrača u utrci, čime se pokreće druga značajka.
Nagrada za prvo mjesto: bonus igra JACKPOT POSTOLJE. Ova je značajka
automatska. Na najnižem katu peterokatne piramide
pali se svjetlo. Svjetlo će se pomicati po poljima na svakom katu i na
kraju se zaustaviti na nekom polju. Na polju će se prikazati vrijednost
uvećanja ukupnog uloga ili strelica „gore". Ako se svjetlo zaustavi na
vrijednosti uvećanja ukupnog uloga, dodjeljuje se nagrada i bonus
završava. Vrijednosti se kreču od 7 x do 1000 X. Ako se svjetlost zaustavi
na strelici „gore", svjetlo prelazi na sljedeći kat. Kada se svjetlost zaustavi
na predzadnjem katu, aktivira se bonus riskiranja. Ako se odabere
riskiranje, može se osvojiti najviše nagrada s vrijednosti uvećanja od 1000

x ili izgubiti nagrada koja je aktivirala riskiranje. Ako se odabere
preuzimanje, dodjeljuje se nagrada koja je aktivirala bonus riskiranja.
Nagrada za drugo mjesto: bonus igra 4 WIN SPINS. Win Spins su vrtnje
Free Spins tijekom kojih je dobitna kombinacija zajamčena u svakoj vrtnji.
Tijekom svake vrtnje zajamčen je MULTIPLIER na roli BOÑUS REEL.
Simbol NUDGE WILD aktivan je tijekom svake vrtnje WIN SPIN.Nagrada
za treće mjesto: bonus igra 4 FREE SPINS. Jedini simbol na BONUS REEL
je MULTIPLIER, koji nije zajamčen. Simbol NUDGE WILD aktivan je
tijekom svake vrtnje FREE SPIN.Ako igrač završi na četvrtom mjestu,
bonus završava, a igraču će se dodijeliti dobici osvojeni na poljima tijekom
BONUS igre
PRVENŠTVENA UTRKA.U izborniku možete odrediti svoj željeni ulog. Za
početak runde dodirnite gumb za vrtnju. Kada se role zaustave
kombinacije prikazanih simbola određuju dobitne kombinacije, a Vaš se
dobitak određuje prema isplatnoj tablici.
Radnje/potezi
Isplatna tablica
- Otvorite izbornik i pomaknite se do stranice isplatne tablice kako biste
vidjeli sve bonus igre/značajke i isplate u igri.
Autoigra
- Automatsku igru možete uključiti/isključiti u izborniku. U Autoigri se
određeni broj uzastopnih rundi pokreće automatski uz trenutno odabrane
postavke uloga. Autoigra automatski prestaje ovisno o postavkama ili ako
nemate dovoljno novca za nastavak igre.
Hipervrtnja
- Pritiskanje i držanje gumba ZAVRTI 1,5 sekundi aktivirat će način igre
Hipervrtnja. Time će se role jako ubrzati, ali će usporiti ako se aktivira
bonus značajka.
Zavrti
- Vrti valjke i pokreće igru.
Zaustavljanje (za vrijeme vrtnje rola)
- Dodirnite bilo gdje na igraćoj ploči za brže zaustavljanje rola.
Brza igra
- Uključite za značajno bržu igru.

