Regulile jocului Blackjack™





















Blackjack™ este jucat cu 3 casete și 6 pachete standard de 52 de cărți (fără
Jockeri)
Obiectivul jocului este de a crea o mână cu o valoare care este egală sau mai
apropiată de 21 decât mâna crupierului, fără a depăși această valoare.
Cărţile cu numere (2-10) au valorile numerice corespondente, Aşii au
valoarea 1 sau 11, iar Popii, Damele şi Valeţii au valoarea 10.
Nu există nicio diferenţă între cele 4 suite.
Jocul se desfăşoară cu un crupier computerizat. Crupierul primeşte două
cărţi şi jucătorul primeşte două cărţi în fiecare casetă.
Cărţile jucătorului sunt date cu faţa în sus, în timp ce doar prima carte a
crupierului este afişată.
Puteți decide să alegeți Carte, Dublu, Divizare sau Pas.
În funcție de cărțile dvs. și de cartea crupierului, puteți avea suplimentar
opțiunile de a face divizare, de a lua câștig egal sau de a face asigurare.
Dacă decideți să cereți Carte, Dublu sau Divizare, următoarea carte sau
cărțile împărțite sunt evaluate conform respectivelor decizii.
Dacă alegeți Pas sau mâna dvs. depășește, următoarele cărți împărțite sunt
atribuite automat la următoarea mână sau la mâna crupierului, în funcție de
mâna la care jucați.
Runda de joc se termină atunci când crupierul termină mâna sa.
Cărţile sunt amestecate din nou la fiecare rundă de joc.
Mizele minime şi maxime pentru masă sunt afişate în
secţiunea MIN/MAX a mesei.
Dacă mâna dvs. este mai aproape de 21 decât cea a crupierului, fără a
depăși, atunci ați câștigat.
Dacă mâna crupierului este mai aproape de 21, fără a depăși, atunci ați
pierdut.
Crupierul trebuie să se oprească la 17 sau mai mult şi trage cărţi dacă are
sub 16.
Mâine cu valoarea egală cu cea a crupierului sunt o egalitate, iar miza dvs.
este returnată.
Dacă mâna dvs. este 22 sau mai mare (depășire), veți pierde indiferent de
valoarea mâinii crupierului.
Mâna dvs. spune pas automat când are valoarea 21.

Blackjack





Dacă primiţi la început la orice mână o carte de valoare 10, adică cartea cu
numărul 10 de orice culoare sau un popă, damă sau valet, plus un as, se
consideră Blackjack.
Blackjack se plăteşte 3:2.
Un Blackjack bate orice altă mână cu valoarea 21.

Asigurare




Dacă prima carte a crupierului este un as, puteți cumpăra asigurare.
Asigurarea costă jumătate din valoarea mizei inițiale și plătește 2 la 1 dacă
crupierul primește Blackjack.
Dacă faceți asigurare și crupierul nu are Blackjack, pierdeți miza de
asigurare.

Bani egali



Dacă aveţi Blackjack şi cartea vizibilă a crupierului este un as, puteţi avea
un câştig egal cu acela al crupierului.
La câştig egal se plăteşte 1:1.

Separarea







Dacă primele două cărți pe care le primiți au aceeași valoare, le puteți diviza
în două mâini separate.
Este permisă o singură divizare per mână.
Prin separare miza dvs. iniţială se dublează şi jucaţi succesiv ambele mâni.
După divizarea Așilor veți primi doar o singură carte suplimentară pentru
fiecare mână divizată.
Pentru toate mâinile „separate”, cu excepţia celor cu aşi „separaţi”, puteţi
cere cărţi noi de mai multe ori.
La o mână divizată, un As și o carte cu valoarea 10 vor fi numărate ca fiind
21, nu ca Blackjack.

Dublare




Puteţi dubla miza după primele două cărţi (cu excepţia cazului când aţi
separat (split) doi aşi).
Miza de dublare este egală cu miza iniţială.
După dublarea mizei, mai primiţi o carte şi apoi mâna se opreşte automat.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Viteza. Creşteţi sau micşoraţi viteza jocului.
Coloană sonoră. Alegeți o coloană sonoră pentru joc.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câștigul teoretic al jucătorul pentru acest joc (calculat ca fiind câștigul
total/pariul total cu strategia optimă) este 99.59%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Insurance

Asigurare

3 to 2

3 la 2

Win

Câştig

Regulile jocului Blood Suckers™










Blood Suckers™ este un slot video cu fise multiple de tipul 5 role, 3 rânduri,
25 linii de miză cu câştiguri Scatter, Free Spins, simboluri de substituire
Wild şi un Bonus Game antrenant de distrugere a vampirilor.
Puteţi juca cu 25 linii de miză fixe la 1 – 4 niveluri ale mizei.
MIZĂ MAX porneşte jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea
curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolurilor Scatter
şi Bonus.












Câştigurile Scatter aduc un câştig egal cu miza totală înmulţită cu
multiplicatorul afişat în Casierie.
Câştigurile Scatter se acordă independent de rezultatele pe liniile de miză.
3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role activează 10 Free
Spins.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai
din stânga spre dreapta.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Scatter.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Câştigurile Scatter, Free Spin şi Bonus se adaugă la câştigurile
corespunzătoare liniilor de miză.

Free Spins






3 sau mai multe simboluri Scatter care apar pe role la Free Spins activează
10 Free Spins suplimentare.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Câştigurile pe linia de miză sunt triplate la Free Spins, cu excepţia Free
Spins suplimentare câştigate şi a oricăror câştiguri din Bonus Game.
Free Spins suplimentare câştigate nu sunt înmulţite cu multiplicatorul Free
Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Bonus Game










Cu 3 sau mai multe simboluri Bonus, în secvenţă de la stânga la dreapta, pe
o linie de miză activă, se porneşte Bonus Game.
Vă aflaţi într-o străveche cameră mortuară, înconjurat de coşciuge.
Deschideţi coşciuge pentru a găsi şi distruge vampiri.
Câştigaţi fise pentru fiecare vampir distrus.
Bonus Game se încheie când din coşciugul selectat zboară lilieci.
La fiecare învârtire este acordat doar un singur Bonus Game.
Câştigurile în fise din Bonus Game sunt proporţionale cu nivelul mizei şi
numărul de simboluri Bonus din runda care a activat Bonus Game.
La finalul Bonus Game, câştigul total de la Bonus Game este adăugat la
toate câştigurile din runda care a activat Bonus Game.
Câştigul maxim în fise din Bonus Game este de 20320.

Opţiuni complexe joc automat












Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe AUTO în
panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.
Dacă s-a câştigat jocul bonus. Oprire Joc automat la câştigarea jocului
bonus.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.
Note: Some casinos may operate without all of the listed game settings. -->
Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 98.0%

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
All Wins

Toate câştigurile

Bonus

Bonus

Bonus Game

Joc bonus

Free Spins

Învârtiri gratuite

Multiplier

Multiplicator

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Dazzle Me™
Prezentare joc










Dazzle Me™ este un încântător slot video cu 5 role distincte și 76 de linii de
miză strălucitoare. Jocul conține Dazzling Wild Reels, Free Spins și Linked
Reels.
Jocul este jucat cu 76 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise pe nivel) și valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.










Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulţită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Dazzling Wild Reels




Dazzling Wild Reels apar aleatoriu în timpul jocului principal ca o
suprapunere pe role având doar simboluri Wild.
1-5 role se pot transforma în Dazzling Wild Reels.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Free
Spin.

Free Spins










Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
3 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe rolele din jocul
principal activează Free Spins.
3 Simboluri Free Spin = 8 Free Spins
4 Simboluri Free Spin = 12 Free Spins
5 Simboluri Free Spin = 16 Free Spins
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.

Linked Reels




Funcția Linked Reels apare doar în timpul Free Spins.
La începutul fiecărei învârtiri, rolele legate identice apar adiacent pe oricare
din rolele 1-4.
Rola din dreapta este o copie a rolei din stângă, cu rola 1 legată la rola 2
și/sau rola 3 legată la rola 4.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat dacă se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.90%

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:

Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o
o



Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Dazzling Wild Reels Role Înlocuitor strălucitor
Linked Reels

Role legate

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Regulile jocului Dead or Alive™
















Dead or Alive™ este un slot video cu fise multiple și 5 role, 3 rânduri, 9
linii de miză cu câștiguri Scatter, Free Spins, substituții Wild și o funcție
Sticky Wild în timpul Free Spins.
Puteţi juca pe 9 linii de miză cu între 1 și 4 niveluri ale mizei.
Butonul de învârtire redă jocul la nivelul curent al mizei.
MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei și la valoarea preselectată a fisei.
AUTO porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi plăţile sunt făcute în conformitate
cu TABELUL DE PLĂŢI.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Simbolul Scatter nu apare în timpul Free Spins.
Câștigurile Scatter sunt plătite indiferent de liniile de miză câștigate.
Câştigurile Scatter (Dispersie) se plătesc la valoarea mizei totale înmulţită
cu plata afişată în CASIERIA.
Câştigurile Scatter şi Free Spins sunt adăugate la toate câştigurile liniei de
miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.





Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Free Spins





Free Spins se joacă la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care
a activat Free Spins.
Toate câştigurile de la Free Spins, inclusiv Free Spins re-declanşate, se
plătesc x2.
3 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe role în jocul
principal activează 12 Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Sticky Wilds








Simbolurile Wild devin simboluri Sticky Wild în timpul Free Spins.
Simbolurile Sticky Wild își păstrează pozițiile pe role pentru restul sesiunii
de Free Spins.
La Free Spins, unul sau mai multe simboluri Sticky Wild, care apar pe toate
rolele, activează doar 5 Free Spins suplimentare.
Simbolurile Sticky Win de pe role de la finalul Free Spins nu sunt
transferate la jocul principal.
Sesiunile de Free Spins încep cu zero simboluri Sticky Wild.
Free Spins redeclanșate păstrează simbolurile Sticky Wild din sesiunea de
Free Spins declanșatoare.
Free Spins pot fi redeclanșate o singură dată per sesiunea de Free Spins.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.

Opţiuni complexe joc automat




Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe AUTO în
panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.






Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.8%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Sticky Wild

Wild lipicios

Multiplier

Multiplicator

Regulile jocului Drive: Multiplier Mayhem™


















Drive: Multiplier Mayhem™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 15 linii
(fixe) ce conține Free Spins, substituții Wild și simboluri Nitro.
Jocul este jucat cu 15 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Multiplier Wilds






Multiplier Wilds sunt simboluri Wild.
Simbolurile Multiplier Wild pot să apară oriunde pe rolele 1-5 și să
înlocuiască toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Nitro.
Multiplier Wilds au același multiplicator ca rola (1-5) pe care au aterizat.
Orice câștig pe linia de miză cu simboluri Wild multiplicator înmulțește
câștigul pe linia de miză cu un factor de la 1 și până la 5.
Dacă 2 sau mai multe simboluri Multiplier Wild apar pe linia de miză
câștigătoare, atunci multiplicatorii corespunzători sunt înmulțiți. De
exemplu, o linie de miză câștigătoare cu simboluri Multiplier Wild pe rolele
2 (x2) și 4 (x4) se înmulțesc pentru a vă oferi un multiplicator x8.

Free Spins







Doar la jocul principal, 3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 2, 3 și
4 activează 10 Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Doar la Free Spins, 3 simboluri Nitro care apar oriunde pe rolele 2, 3 și 4
acordă Free Spins suplimentare și o suprapunere de Multiplier Wilds.
Numărul de Free Spins acordate este conform cu Casieria.
Simbolurile Multiplier Wild suprapuse apar aleatoriu în orice loc pe role și
acționează ca un simbol Multiplier Wild.
Pe o rolă poate să apară o singură suprapunere cu simbol Multiplier Wild.

Nitro Collect Meter












Simbolurile Nitro colectate sunt stivuite în Nitro Collect Meter de jos în sus.
Dacă un simbol Nitro apare deasupra unei suprapuneri Multiplier Wild,
acesta este contorizat atât ca simbol Nitro cât și ca un simbol Multiplier
Wild.
Free Spins încep cu jucătorul concurând împotriva lui Twitch, primul
adversar.
După colectarea a 3 simboluri Nitro, jocul trece la nivelul următor. Jucătorul
câștigă un Multiplier Wild suprapus aleatoriu și apare următorul adversar de
la curse.
Fiecare nouă rundă de Free Spins începe cu un Nitro Collect Meter gol.
Dacă un jucător colectează 2 simboluri Nitro la o singură învârtire și 3
simboluri Nitro la următoarea învârtire, cele 2 simboluri Nitro rămase sunt
transferate și contorizate pentru următorul nivel.
Atunci când ajungeți la un nou nivel, sunt acordate Free Spins suplimentare
împreună cu o altă suprapunere aleatorie de Wild multiplicator.
Sunt acordate Free Spins în conformitate cu tabelul de mai jos:

Nivel
1
2
3
4
Free Spins
10
+4
+3
+2
Suprapunere de Multiplier Wild 0
1
2
3
Adversar la curse
Twitch Hamaki Bruiser Bruiser





Simbolurile Nitro nu apar în timpul nivelului 4 de la Free Spins.
După colectarea ultimelor 3 simboluri Nitro când concurați împotriva lui
Bruiser, ultimul adversar, jucătorul se întrece până la finalul Free Spins.
După colectarea a 9 simboluri Nitro, toate simbolurile Nitro colectate după
aceea sunt aruncate.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.





Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.70%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Multiplier
Multiplicator
Multiplier Wilds Înlocuitori multiplicatori
Nitro Collect Meter Contor colectare Nitro
Nitro
Nitro

Regulile jocului Elements: The
Awakening™









Elements: The Awakening™ este un slot video cu 5 coloane, 3 rânduri şi 20
de linii cu funcţia Avalanche™ şi 4 moduri diferite pentru Free Fall, fiecare
cu un Wild diferit.
Jocul este redat cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri de miză şi diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX porneşte jocul la maximul liniei de miză, la cel mai mare nivel
de miză şi la valoarea curentă a fiselor.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.










Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc în succesiune de la coloana cea mai
din stânga spre cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză.

Funcţia Avalanche™






Simbolul cade în poziţie pe coloane, în loc să se învârtească.
O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Modurile Free Fall activate prin câştigarea Avalanches încep când nu mai
sunt câştiguri şi funcţia Avalanches se termină.
Fiecare nouă rundă de joc porneşte cu un contor Avalanche gol.

Contor Avalanche




Contorul Avalanche din jocul principal creşte cu un pas pentru fiecare
cădere succesivă care conţine cel puţin un câştig pe linia de miză, până la
maxim 4 Avalanche. Culorile afişate în Contor Avalanche sunt identice cu
elementul conducător din runda curentă.
Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri; noua rundă de joc
începe cu un Contor Avalanche gol.

Contor Energetic





În jocul principal există un element Contor Energetic care afişează
elementul conducător, secţiunea Contorului Energetic cu cea mai multă
energie indică modul Free Falls în care se va intra dacă se activează Free
Falls.
Contorul Energetic este împărţit în patru secţiuni, câte una pentru fiecare
element, care se umple doar ca urmare a unei linii de miză câştigătoare.
Butonul Joc se modifică în Contor Energetic pe durata unei runde de joc sau
când o rundă de joc porneşte şi se umple cu energie de la unul sau mai multe
Elemente câştigătoare din combinaţiile de pe linia de miză câştigătoare.




Culorile afişate în Contorul Energetic sunt identice cu elementul câştigător
din runda curentă.
Dacă energia a 2 elemente este egală, modul Free Falls va fi ales aleator.
Fiecare rundă începe cu un Contor Energetic gol.

Free Falls








4 sau mai multe Avalanches consecutive într-o rundă de joc care apar
oriunde pe coloane în jocul principal activează unul din modurile Free Fall.
Free Falls sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care
a activat Free Falls.
Există 4 moduri separate Free Falls, denumite Fire Storm, Air Storm, Earth
Storm şi Water Storm.
Fiecare mod Free Fall are o funcție unică de simbol Wild care apare pe
coloane pentru o șansă la câștiguri mai mari.
Fiecare mod Free Fall acordă 10 Free Falls.
La finalul rundelor Free Fall, jocul revine la runda care a activat funcţia Free
Fall.
La finalul rundelor Free Fall, câştigul total de la rundele Free Fall este
adăugat la orice câştiguri din runda care a activat funcţia Free Fall.

Wild




În jocul principal, simbolurile Wild pot să apară doar pe coloanele 2, 3, 4 şi
5 şi înlocuiesc toate simbolurile.
Toate simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile din jocul principal şi de
la Free Falls.
Simbolurile Wild înlocuiesc în jocul principal şi la Free Falls şi plătesc cea
mai mare combinaţie câştigătoare posibilă pe o linie de miză.

Fire Storm Wild



Simbolurile Fire Storm Wild apar pe coloanele 2, 3 şi 4 în modul Fire Storm
şi se pot extinde pentru a include coloanele 1 şi 5.
Simbolurile Fire Storm Wild se pot întinde în orice direcţie pe coloane,
transformând oricare două simboluri adiacente în simboluri Wild pentru o
şansă la câştiguri mai mari.

Air Storm Wild



2 simboluri Air Storm Wild cad aleator pe coloane la prima Free Fall şi
rămân pe coloane pentru tot modul Air Storm.
După prima cădere, simbolurile Wild se mută aleator pe o poziţie adiacentă
pe coloane la fiecare cădere sau Avalanche.



Simbolurile Wild se învârtesc înainte de a trece pe poziţia următoare de pe
coloane pentru a arăta direcţia în care se vor mişca.

Earth Storm Wild



Earth Storm Wild poate să apară doar pe coloanele 2, 3 şi 4 în modul Earth
Storm.
Simbolurile Earth Storm Wild rămân pe coloane până când au fost incluse în
una sau mai multe linii de miză câştigătoare, în 3 Avalanches sau până când
nu mai sunt câştiguri.

Water Storm Wild



Water Storm Wild poate să apară doar pe coloanele 2, 3 şi 4 în modul Water
Storm.
Water Storm Wild este un Expanding Wild şi se extinde vertical pentru a
acoperi toată coloana transformând simbolurile în Wild.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Tasta spaţiu pentru a juca. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde
Free Falls.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.



Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
rundele Free Fall, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc
sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.0%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Termen în engleză Termen tradus
Avalanche

Avalanşă

Free Falls

Căderi libere

Wild

Înlocuitor

Air Storm Wild

Wild Furtună de aer

Fire Storm Wild

Wild Furtună de foc

Water Storm Wild Wild Furtună de apă
Earth Storm Wild

Wild Furtună de pământ

Expanding Wild

Wild extensibil

Regulile jocului Fairytale Legends: Red Riding Hood™


























Fairytale Legends: Red Riding Hood™ este un slot video cu 5 role, 3
rânduri ce conține Funcții aleatorii, Funcții bonus, Sticky Wild Re-Spins și
substituții Wild.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Bonus.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Funcțiile aleatorii și Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la runda care le-a activat.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții
este adăugat la runda care a activat funcțiile.
La jocul principal și în timpul Funcțiilor aleatorii, pot să apară pe orice rolă
stive de simboluri câștig mediu.
Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, pentru
fiecare învârtire nouă, sunt înlocuite aleatoriu cu unul din simbolurile câștig
mediu, cu excepția simbolului cu sigla jocului.
Simbolul selectat aleatoriu apare în stive la începutul fiecărei învârtiri.

Sticky Wild Re-Spins



Simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3 și 4 de la jocul principal și pe toate
rolele de la Free Spins.
2 sau mai multe simboluri Wild care apar pe role la jocul principal
acționează ca Sticky Wild-uri și acordă o Sticky Wild Re-Spin.











Toate simbolurile Sticky Wild de pe role de la învârtirea care a activat
Sticky Wild Re-Spin rămân în aceeași poziție pe role în timpul Sticky Wild
Re-Spin.
Este acordată o Sticky Wild Re-Spin suplimentară dacă unul sau mai multe
Sticky Wild-uri vizibile apar pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
Simbolurile Wild care aterizează în spatele Sticky Wilds nu sunt considerate
a fi vizibile.
Sticky Wild Re-Spin se termină când nu mai apar Sticky Wild-uri vizibile în
timpul Sticky Wild Re-Spin.
Nu poate fi activată nicio Funcție aleatorie sau Funcție bonus în timpul
Sticky Wild Re-Spin.
Dacă la jocul principal aterizează simultan pe role 3 simboluri Bonus care
activează Funcțiile bonus și 2 sau mai multe simboluri Wild care activează
Sticky Wild Re-Spin, Funcția bonus este jucată prima.
Câștigurile Sticky Wild Re-Spin sunt adunate la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.

Funcții aleatorii





Cele 3 Funcții aleatorii sunt: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise și Fairy Wild
Spin.
Funcțiile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
Funcțiile aleatorii nu pot fi activate în timpul Sticky Wild Re-Spins sau Free
Spins.
Funcțiile aleatorii nu pot fi activate simultan cu o Funcție bonus.

Fairy Magic Spin


La această Funcție aleatorie, apare un cluster aleatoriu de 5 până la 9
simboluri câștig mediu, cu excepția simbolului cu sigla jocului, ca o
suprapunere peste role timp de o singură învârtire.

Fairy Surprise





Funcția aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu în cazul unei situații
fără câștiguri la jocul principal.
Un simbol este selectat aleatoriu din simbolurile câștig mediu de pe role
după învârtire. Celelalte simboluri, începând cu simbolurile câștig redus, se
vor transforma în simbolul selectat până când este acordat un câștig.
Simbolurile Bonus și Wild nu pot fi selectate în timp acestei funcții.

Fairy Wild Spin


3 sau 4 simboluri Wild apar aleatoriu pe rolele 2, 3 și 4 în timpul învârtirii.







După ce rolele se opresc și câștigurile au fost achitate, este acordată o Sticky
Wild Re-Spin.
Toate simbolurile Wild de pe role de la învârtirea inițială rămân pe poziție
pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
Este acordată o Sticky Wild Re-Spin suplimentară dacă unul sau mai multe
Sticky Wild-uri vizibile apar pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
Simbolurile Wild care aterizează în spatele Sticky Wilds nu sunt considerate
a fi vizibile.
Sticky Wild Re-Spin se termină când nu mai apar Sticky Wild-uri vizibile în
timpul Sticky Wild Re-Spin.

Funcții bonus





3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează
una dintre Funcțiile bonus.
Pentru a activa o Funcție bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.
Dacă Jocul automat este activat, una dintre lăzi va fi aleasă automat în 7
secunde dacă jucătorul nu intervine.
Cele 3 Funcții bonus sunt: Beware the Wolf Bonus, Free Spins și Coin Win.

Beware the Wolf Bonus














Când se activează Beware the Wolf Bonus, jucătorul primește un Bonus
Game de tip joc de familie.
Jucătorul învârte un titirez făcând clic pe ecranul jocului pentru a se mișca
pe planșă și câștiga fise.
Jucătorul începe de la poziția 0.
Multiplicatorul are valori între x1 și x20 înmulțit cu valoarea mizei.
Jocul are 5 tipuri de poziții: Coin Win, Dublare, Săgeată, Jackpot Coin Win
și Colectare.
Când jucătorul aterizează pe poziția Coin Win, este acordat un câștig în fise.
Valoarea câștigului în fise este egală cu miza curentă înmulțită cu
multiplicatorul indicat în poziție.
Când jucătorul aterizează pe poziția Double, toți multiplicatorii de la Bonus
Game, inclusiv multiplicatorul Jackpot Coin Win, sunt dublați.
Multiplicatorul nu se aplică la niciun câștig în fise colectat până atunci la
Bonus Game.
Când jucătorul aterizează pe poziția Săgeată, jucătorul se mișcă de-a lungul
săgeții la următoarea mișcare.
Când jucătorul aterizează pe poziția Jackpot Coin Win, Beware the Wolf
Bonus se încheie și este acordat un câștig jackpot în fise suplimentar la
câștigul în fise colectat până atunci la Bonus Game.
Valoarea Jackpot Coin Win este egală cu miza curentă înmulțită cu
multiplicatorul Jackpot Coin Win cu valoarea x100 sau x200. Ultima este
posibilă dacă jucătorul a aterizat mai înainte pe poziția Dublare.



Când jucătorul aterizează pe poziția Colectare, Beware the Wolf Bonus se
încheie și este acordat câștigul în fise colectat până atunci.

Free Spins










Când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, 1 simbol Bonus care aterizează pe role acordă 2 Free
Spins suplimentare. 2 simboluri Bonus acordă 4 Free Spins suplimentare, iar
3 simboluri Bonus acordă 10 Free Spins suplimentare.
La Free Spins, simbolurile Bonus pot să apară doar pe rolele 1, 3 și 5.
La Free Spins, 2 sau mai multe simboluri Wild care apar pe role acționează
ca Sticky Wilds și acordă o Sticky Wild Re-Spin.
La Free Spins, simbolurile Sticky Wild pot să apară pe toate rolele.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Sticky Wild Re-Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Coin Win


Dacă se câștigă Coin Win, jucătorul primește un câștig în fise care este egal
cu miza curentă înmulțită cu x15.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat





Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă câștigați funcția Bonus. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Funcția bonus.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.





Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.3%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Wild
Bonus
Sticky Wild Re-Spins
Fairy Magic Spin
Fairy Surprise
Fairy Wild Spin

Termen tradus
Înlocuitor
Bonus
Re-învârtiri cu înlocuitor lipicios
Învârtire magia zânei
Surpriza zânei
Învârtirea înlocuitorul zânei

Beware the Wolf Bonus Bonusul atenție la lup
Free Spins
Învârtiri gratuite
Coin Win
Câștig fise
Jackpot Coin Win
Jackpot Câștig fise

Regulile jocului Flowers™






















Flowers™ este un slot video cu 5 role şi 3 rânduri, cu simboluri Double,
substituţii Wild şi Free Spins cu simboluri Wild suprapuse.
Puteţi juca pe 30 linii de miză la diferite niveluri ale mizei şi valori ale fisei.
Butonul de rotire porneşte jocul corespunzător valorii fisei şi nivelului mizei
curente.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAXIMĂ porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la
valoarea fisei preselectate.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi plăţile sunt făcute în conformitate
cu CASIERIE.
Nivelul mizei este numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIA înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Free
Spin şi Double.
Simbolurile Wild care înlocuiesc simbolurile Double aduc un câştig egal cu
valoare unui simbol unic când apare pe o linie câştigătoare.
Simbolul Wild contează doar ca un simbol unic.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Free Spin.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Liniile de miză câştigă dacă simbolurile de câştig se succed de la rola cea
mai din stânga spre dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în modul JOC DE
AMUZAMENT.

Simboluri Double


Simbolurile Free Spin și simbolurile de câștig mediu pot să apară ca
simboluri individuale sau Double.






Simbolurile Double au valoarea a 2 simboluri individuale.
Simbolurile Double Free Spin pot să apară pe rolele 2, 3 şi 4.
Câştigurile sunt determinate de numărul total de simboluri care apar pe o
linie de miză.
Cu simboluri Double, o linie de miză câştigătoare poate avea în total de la 3
la 10 simboluri.

Free Spins cu Stacked Wild




Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
Simbolurile Free Spins pot să apară ca simboluri individuale sau Double.
4 sau mai multe simboluri Free Spin care apar în orice loc pe role activează
Free Spins.Miza care activează Free Spins este înmulțită în conformitate cu
tabelul în funcție de numărul de simboluri Free Spin. Această valoarea este
adunată la eventualele câștiguri pe linia de miză de la respectiva învârtire.

Simboluri Free Spins* Multiplicator miză

Free Spins câştigate

8

10

30

7

4

25

6

2

20

5

2

15

4

2

10

3

2

-

*Simbolurile Double au valoarea a 2 simboluri individuale.








Câştigurile Free Spins sunt x3.
Free Spins suplimentare câştigate nu sunt înmulţite cu multiplicatorul Free
Spins.
În Free Spins, 4 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe role
activează Free Spins suplimentare.
Free Spins se joacă la aceeaşi miză ca la runda care activează Free Spins.
Pe durata Free Spins, simbolurile Wild suprapuse pot să apară pe role, având
şansa la câştiguri mai mari!
Orice Free Spins câştigate sunt adăugate automat la Free Spins curente.
Câştigurile pe linie de miză sunt triplate la Free Spins, cue excepţia Free
Spins suplimentare câştigate.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu
suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.3%

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Double

Dublu

Double Free Spins Învârtiri gratuite duble
Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Stacked Wild

Wild grămadă

Regulile jocului Football: Champions Cup™
















Football: Champions Cup™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de
linii care conține substituții Wild și Overlay Wild, Free Spins și un Bonus
Game.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Jucătorii pot selecta echipa pentru care doresc să joace făcând clic pe steagul
echipei respective din selectorul de țară.
Alternativ, jucătorii pot face clic pe butonul Aleatoriu pentru a alege
aleatoriu o echipă.
Jucătorul poate schimba echipa pentru care joacă în timpul jocului principal
făcând clic pe pictograma steag.
Echipa aleasă nu influențează câștigurile sau desfășurarea jocului.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.







Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Wild



Simbolurile wild pot să apară pe orice rolă şi vor înlocuii toate simbolurile
cu excepţia simbolurilor Scatter şi Bonus.
Înlocuirea simbolului Wild plătește o combinație câștigătoare pe linia de
miză în conformitate cu Casieria.

Overlay Wild







La jocul principal pot să apară între 2 și 5 Overlay Wilds.
Primul Overlay Wild apare aleatoriu pe rolele 1-3.
Al doilea Overlay Wild apare aleatoriu pe rolele 1-4.
Dacă există Overlay Wilds suplimentare, acestea aterizează oriunde nu se
află deja un simbol Wild.
Overlay Wilds nu pot ateriza peste alte simboluri Wild.
Overlay Wilds nu pot ateriza peste un simbol Scatter sau Bonus.

Bonus Game









3 sau mai multe simboluri Bonus care apar oriunde pe role, activează Bonus
Game.
Bonus Game este un joc cu lovituri de departajare de tip selecție și clic care
este alcătuit inițial din 5 runde. Fiecare rundă este alcătuită, la rândul ei, din
două părți.
În prima parte, jucătorul alege una din cele 4 poziții de pe ecran pentru a
încerca să marcheze.
În a doua parte, jucătorul este portar și alege una din cele 4 poziții pentru a
încerca să pareze șutul adversarului.
Dacă un jucător marchează, scorul echipei sale crește cu 1 și este acordat un
câștig în fise.
Dacă jucătorul parează șutul adversarului, este acordat un multiplicator de
câștig.
De fiecare dată când jucătorul parează șutul adversarului, multiplicatorul
câștigului crește cu 1 unitate.





















Dacă jucătorul nu reușește să pareze șutul adversarului, scorul adversarului
crește cu o unitate.
Dacă jucătorul nu reușește să marcheze, nu este acordat niciun câștig în fise
și niciun multiplicator, iar loviturile de departajare continuă.
Dacă după 5 runde scorul este la egalitate, este jucată o rundă suplimentară
până când o echipă câștigă.
Fisele colectate la finalul Bonus Game sunt înmulțite cu multiplicatorul
final. Numărul de fise este acordat sub formă de câștig total la Bonus.
Gama de valori pentru câștigul în fise și multiplicator depinde de numărul
de simboluri Bonus care au activat Bonus Game.
Cu cât mai multe simboluri Bonus activează Bonus Game, cu atât mai bine.
Dacă Bonus Game este activat cu 3 simboluri Bonus, multiplicatorul inițial
este 1 și poate avea valori de la x1 la x11.
Câștigul în fise pentru un gol marcat la Bonus Game care a fost activat cu 3
simboluri Bonus poate varia de la x1 la x3 valoarea mizei.
Dacă Bonus Game este activat cu 4 simboluri Bonus, multiplicatorul inițial
este 3 și poate avea valori de la x3 la x13.
Câștigul în fise pentru un gol marcat la Bonus Game care a fost activat cu 4
simboluri Bonus poate varia de la x2 la x4 valoarea mizei.
Dacă Bonus Game este activat cu 5 simboluri Bonus, multiplicatorul inițial
este 5 și poate avea valori de la x5 la x15.
Câștigul în fise pentru un gol marcat la Bonus Game care a fost activat cu 5
simboluri Bonus poate varia de la x5 la x7 valoarea mizei.
Numărul maxim de runde de lovituri de departajare poate ajunge până la 10.
Dacă scorul este egal după 9 runde, următoarea rundă va fi cea finală unde
jucătorul are garanția că va marca și va para șutul.
Când jucătorul parează șutul adversarului în runda a 10-a, multiplicatorul
câștigului poate crește cu 1 sau cu 2 unități.
Bonus Game se termină când una dintre echipe a câștigat.
Jucătorul primește garantat un câștig în fise.
Câștigurile minime și maxime de la Bonus Game sunt de 20 și, respectiv
98.000 de fise.
La finalul Bonus Game, câștigul total de la Bonus este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Bonus Game.

Free Spins




3 simboluri Scatter care apar la jocul principal oriunde pe rolele 2, 3 și 4
activează Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Turneul Free Spins imită faza eliminatorie dintr-un campionat de fotbal.



















Fiecare rundă de Free Spins este un meci separat de fotbal, unde prin
câștigarea meciului se trece în turul următor și se joacă un alt meci,
reactivând astfel Free Spins.
Scopul este câștigarea Turneului, premiile în fise fiind acordate pentru
locurile 3, 2 și 1.
Numărul maxim de runde Free Spin este de 4 deoarece jucătorul avansează
din șaisprezecimi în Sferturi de finală, după care în Semifinale și în Finală.
Fiecare rundă este alcătuită din 6 învârtiri.
Free Spins conțin simboluri Wild și Scoring Wild care declanșează goluri
pentru echipa jucătorului și cea adversă, în funcție de rola pe care aterizează.
Ambele simboluri Wild şi Scoring Wild ȋnlocuiesc toate simbolurile.
Simbolurile Wild obișnuite pot ateriza pe orice rolă. Simbolurile albastre
Wild care marchează aterizează doar pe rolele 1 și 2 și declanșează un gol
pentru echipa jucătorului, iar simbolurile roșii Wild care marchează
aterizează doar pe rolele 4 și 5 și declanșează un gol pentru echipa adversă.
Dacă scorul este egal după cele 6 învârtiri inițiale din fiecare rundă, este
acordată o învârtire suplimentară. Acest lucru continuă până când o echipă
câștigă.
Dacă echipa jucătorului câștigă, jucătorul avansează la următoarea etapă a
Turneului și câștigă încă 6 Free Spins.
Dacă jucătorul pierde Semifinala, este jucat un meci de consolare pentru
bronz.
Câștigul în fise depinde de locul câștigat de jucător.
Primul loc acordă jucătorului un multiplicator al mizei de x500, locul doi un multiplicator x100, iar locul trei - un multiplicator al mizei de x20.
Pe role nu pot să apară simboluri Scatter sau Bonus pe durata tuturor
rundelor de la Turneul Free Spins.
Toate câștigurile pe linia de miză din timpul fiecărei runde de la Turneul
Free Spins sunt adăugate la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Free Spins împreună cu câștigul în fise, valoare care depinde de locul pe
care l-a ocupat jucătorul.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat jocul bonus. Oprește Jocul automat dacă este câștigat
Bonus Game.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.82%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Overlay Wild

Wild cu suprapunere

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Bonus Game

Joc bonus

Regulile jocului Fruit Shop™



















Fruit Shop™ este un slot video plin de energie cu 5 role și 15 linii de miză.
Funcțiile clasice includ substituții Wild cu un multiplicator x2 și un
multiplicator Free Spins cu valoarea x2.
Jocul este jucat cu 15 linii de miză, 1-10 niveluri ale mizei și valori diferite
ale fisei.
MIZĂ MAXIMĂ porneşte jocul pe 15 linii de miză la nivelul celei mai
mari mize şi la valoarea fisei curente.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE.
Simbolurile WIld înlocuiesc toate simbolurile.
Atât la jocul principal cât și în timpul Free Spins, simbolurile Wild apar pe
rolele 2, 3 și 4.
Câștigurile pe linia de miză cu Wilds sunt x2.
Este aplicat doar un singur multiplicator Wild la fiecare câştig pe linia de
miză.
Numai câştigul cel mare pe o linie de miză activă este selectat pentru a fi
plătit.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai
din stânga spre dreapta.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de
asemenea, înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil când este JOC DE AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Free Spins









Câștigurile pe linia de miză cu simboluri cu fructe identice acordă Free
Spins.
Free Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, orice combinații câștigătoare cu simboluri identice
acordă Free Spins suplimentare conform cu CASIERIA.
Free Spins se termină atunci când nu au mai rămas Free Spins și nu mai sunt
generate noi câștiguri.
Câștigurile pe linia de miză la Free Spins plătesc x2.
La Free Spins, câștigurile pe linia de miză cu Wilds plătesc multiplicatorul
Wild x multiplicatorul Free Spins.
La finalul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adunat la
eventualele câștiguri care au activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu
suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.7 %

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Gonzos Quest™










Gonzos Quest™ este un slot video fără nicio rolă de rotit: acest joc pe 5
role, 3 rânduri și 20 de linii vă prezintă funcţia Avalanche™ şi conţine
câştiguri de runde Free Fall şi substituţii Wild.
Se joacă folosind 20 de linii de miză fixe, niveluri ale mizei de la 1 până la 5
şi valori diferite ale fisei.
MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea
fisei preselectate.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Simbolul Wild apare doar pe rolele 2, 3 şi 4 şi înlocuieşte toate simbolurile.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai
din stânga spre dreapta.











Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Free Fall.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.
Când este atins multiplicatorul maxim, toate câştigurile sunt plătite folosind
multiplicatorul maxim până când nu mai sunt generate câştiguri noi.
Multiplicatorul va reveni la multiplicatorul iniţial.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Funcţia Avalanche™








În loc să se rotească rolele, cad simbolurile pe role.
O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri.
Multiplicatorul de câştig creşte odată cu fiecare Avalanche nouă până când
ajunge la multiplicatorul maxim.
Multiplicatorul rămâne la maxim pentru următoarele funcţii Avalanche până
când nu mai sunt câştiguri.
Multiplicatorul maxim este 5 în jocul de bază şi 15 în Free Fall. Pentru
detalii, consultaţi Tabelul de plăţi din joc.

Free Falls









Simbolurile Free Fall apar doar pe rolele 1, 2 şi 3.
Fiecare linie de miză care conţine 3 simboluri Free Fall activează 10 runde
Free Fall.
Simbolurile Free Fall trebuie să apară succesiv începând de la rola cea mai
din stânga.
Rundele Free Fall utilizează aceeaşi miză ca în runda care activează Free
Fall.
O linie de miză câştigătoare în Free Fall declanşează funcţia Avalanche.
Valoarea maximă a multiplicatorului în Free Fall este 15.
În timpul Free Fall se pot câştiga runde Free Fall suplimentare.
La finalul rundelor Free Fall, jocul revine la runda care a activat funcţia Free
Fall.




La finalul rundelor Free Fall, câştigul total de la rundele Free Fall este
adăugat la orice câştiguri din runda care a activat funcţia Free Fall.
În rundele Free Fall, 3 simboluri Free Fall activează 10 runde Free Fall
suplimentare.

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde
Free Falls.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
rundele Free Fall, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc
sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Film intro. Activează/dezactivează film introductiv.
Tasta spaţiu pentru rotire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.0%

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Multiplier

Multiplicator

Free Falls

Căderi libere

Avalanche

Avalanşă

Guns N Roses Video Slots™ Regulile jocului















Guns N Roses Video Slots™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de
linii care conține substituții Wild, Expanding Wilds, Appetite for
Destruction Wild, simboluri Bonus, Encore Free Spins, Legend Spins, un
multiplicator Solo și un Crowd-Pleaser Bonus Game.
Jocul conține o LISTĂ SETATĂ cu o selecție de 5 melodii diferite de
ascultat în timpul jocului.
Când jocul începe, va fi redat Welcome to the Jungle.
Când se termină Welcome to the Jungle, va fi redată automat următoarea
piesă din set list dacă a fost descărcată. Altfel, se repetă Welcome to the
Jungle.
După ce se termină ultima piesă din set list, se va reveni automat la
Welcome to the Jungle și se vor reda toate cele 5 piese în buclă.
Comportamentul de redare în buclă poate comuta între Redare globală în
buclă (implicit) și Redare în buclă 1, care va continua să redea în buclă piesa
redată în momentul respectiv.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.














Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor cu simboluri Bonus și a câștigurilor de la Crowd-Pleaser Bonus
Game.
La fiecare învârtire poate fi activată 1 funcţie activată aleatoriu sau o funcţie
Bonus (exceptând cazul în care se acordă Encore Free Spins de la CrowdPleaser Bonus Game).

Wild și Expanding Wild






Simbolurile Wild pot să apară aleatoriu în orice loc pe role, cu excepția rolei
3 de la funcția Appetite for Destruction Wild și să înlocuiască toate
simbolurile, cu excepția simbolurilor Bonus.
Simbolurile Wild se transformă într-un Expanding Wild care se extinde
automat pentru a acoperi toată rola.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Simbolurile Expanding Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția
Appetite for Destruction Wild, suprapunerea de Wild din Legend Spins și
suprapunerea de Stacked Wild din Encore Free Spins.

Funcțiile aleatorii din Jocul principal


La jocul principal există 3 funcții care se activează aleatoriu: Legend Spins,
Appetite for Destruction Wild și multiplicatorul Solo.

Legend Spins


Funcția Legend Spins este activată aleatoriu și acordă 1 Stacked Wild pentru
prima învârtire. Funcția Legend Spins are după aceea 2 re-învârtiri cu 2 role
Stacked Wild.









Un Stacked Wild este un simbol Wild care acoperă 3 poziții pe rolă. Același
simbol membru al trupei poate să apară pe alte role, însă nu va fi stivuit și
nu va acționa ca un simbol Wild.
La învârtirea 1, rola 3 este o rolă Stacked Wild, la învârtirea 2, rolele 1 și 5
sunt role Stacked Wild, iar la învârtirea finală, rolele 2 și 4 sunt role Stacked
Wild.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Legend Spins.
Re-învârtirile sunt jucate pe acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca
învârtirea care a activat re-învârtirea.
La finalul Legend Spins, câștigul total de la re-învârtiri este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Legend Spins.

Appetite for Destruction Wild


Funcția Appetite for Destruction Wild este o suprapunere de Wild sub formă
de cruce care poate ateriza aleatoriu, fie afișat complet, fie parțial, pe rola 3
pe una din cele 3 poziții posibile ale rolei în conformitate cu CASIERIA.












Simbolul Appetite for Destruction Wild înlocuiește toate simbolurile, cu
excepția simbolurilor Bonus.
Înlocuirea cu simbolul Appetite for Destruction Wild plătește cea mai mare
combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu
CASIERIA.
Appetite for Destruction Wild nu poate fi activat când 3 simboluri Bonus
apar oriunde pe role sau dacă Legend Spins au fost deja activate.
Atunci când Appetite for Destruction Wild este activat, nicio altă funcție nu
mai poate fi activată.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul funcției Appetite for
Destruction Wild.
Simbolurile Wild pot să apară în orice loc pe rolele 1, 2, 4 și 5 din timpul
funcției Appetite for Destruction Wild, însă nu se pot extinde dacă simbolul
Wild apare sub Appetite for Destruction Wild.
Însă, dacă simbolul Wild aterizează pe aceeași rolă, deasupra sau dedesubtul
Appetite for Destruction Wild, simbolul Wild se va extinde doar pe poziția
de pe rolă care nu este acoperită de Appetite for Destruction Wild.

Multiplicator Solo




Funcția multiplicator Solo este un multiplicator aleatoriu care acordă un
multiplicator al câștigului de x4 - x10 la o linie de miză câștigătoare atunci
când toate câștigurile pe linia de miză sunt alcătuite din simboluri identice
sau simboluri identice ce conțin substituții Wild.
Atunci când Multiplicatorul solo este activat, va exista un simbol câștigător,
însă acesta poate fi pe linii multiple de miză deoarece pe role se află









Expanding Wilds. Toate câștigurile sunt înmulțite cu multiplicatorul
câștigului (x4-x10) pentru tot câștigul.
Multiplicatorul este afișat pe rola 4 și reprezintă numărul de simboluri
câștigătoare care trec prin poziția evidențiată din mijlocul rolei.
Multiplicatorul Solo este activat dacă există cel puțin 3 simboluri identice pe
la un câștig pe linia de miză.
Multiplicatorul Solo este activat doar pentru 1 simbol câștigător per învârtire
(fără simboluri Wild).
Multiplicatorul Solo nu poate fi activat dacă Legend Spins sau Appetite for
Destruction Wild au fost deja activate.
Multiplicatorul Solo nu poate fi activat atunci când 3 simboluri Bonus apar
împreună în orice loc pe role sau atunci când un simbol Bonus apare în orice
loc pe ambele role 1 și 3.
Toate câștigurile pe linia de miză sunt înmulțite cu multiplicatorul Solo
pentru tot câștigul de la învârtirea curentă.

Funcții Bonus: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser Bonus Game și Câștiguri în fise






3 simboluri Bonus care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 din jocul principal
acordă aleatoriu una dintre cele 3 funcții: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser
Bonus Game sau un câștig în fise.
Înainte ca funcția Bonus să înceapă, apare o Roată Bonus care începe să se
învârtă. Faceți clic pe butonul stop pentru a opri învârtirea roții și a vedea ce
funcție Bonus este activată. Roata se oprește automat după o scurtă perioadă
de timp dacă nu se face clic pe butonul stop.
Câștigul minim în fise este 200, iar cel maxim este 600. Acesta este înmulțit
cu nivelul mizei jucate, iar totalul este afișat pe roata Bonus.

Encore Free Spins










Encore Free Spins activează 10 Free Spins.
În timpul Encore Free Spins, un simbol membru al trupei apare ca un simbol
Stacked Wild suprapus pe rola 2, 3 sau 4 la fiecare învârtire. Simbolul
corespunzător de membru al trupei va acționa ca un Wild pe restul rolelor
pentru respectiva învârtire.
Un Stacked Wild este un simbol Wild care acoperă 3 poziții pe rolă.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Encore Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
La finalul Encore Free Spins, câștigul total de la Encore Free Spins este
adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Encore Free Spins.

Crowd-Pleaser Bonus Game























Crowd-Pleaser Bonus Game este un joc de tip Pick & Click cu 3 niveluri.
Jucătorii au la dispoziție un număr de selecții care acordă câștiguri în fise.
La Nivelul 1 câștigurile în fise au valori între 20-40 de fise, la Nivelul 2
câștigurile în fise au valori între 40-100 de fise, la Nivelul 3 câștigurile în
fise au valori între 60-200 fise și toate câștigurile în fise sunt înmulțite cu
nivelul mizei jucate.
Suplimentar la câștigurile în fise, pe toate nivelurile de la Crowd-Pleaser
Bonus Game, simbolurile Free Spin și un simbol selecție +1 pot să apară, de
asemenea, aleatoriu ca o suprapunere.
Crowd Meter afișează câștigurile în fise colectate și parcursul jucătorului
către următorul nivel.
3 simboluri Free Spin care apar pe durata întregii desfășurări a CrowdPleaser Bonus Game activează 10 Encore Free Spins.
Eventualele simboluri Free Spins acordate sunt afișate în casetele din
câmpul FREE SPINS.
Encore Free Spins sunt jucate după ce se termină jocul Bonus şi toate
câștigurile au fost încasate.
Valorile de plată ale fisei se bazează pe nivelul 1 al mizei.
La Nivelul 1, 3 clicuri sunt acordate dintr-un total de 8 selecții disponibile
care vor acorda câștiguri în fise. Numărul minim de fise acordate este de 60
de fise.
1 simbol Free Spin poate fi acordat pe durata Nivelului 1.
Pot fi acordate până la 3 simboluri Free Spin de la toate cele 3 niveluri
combinate.
Nivelul 2 este activat când este colectat numărul minim de 60 de fise de la
Nivelul 1 și numărul de selecții rămase este 0.
La începutul Nivelului 2 sunt acordate 3 selecții noi.
Nivelul 3 este activat când este acumulat un total de cel puțin 300 de fise de
la nivelurile 1 și 2 și nu mai sunt selecții rămase.
La Nivelul 3 este posibilă dublarea câștigului total pentru funcție prin
acumularea unui total de 800 de fise, câștigul total de la Crowd-Pleaser
Bonus Game fiind înmulțit cu 2.
La nivelurile 2 și 3, dacă este atins numărul maxim de selecții rămase pentru
nivel, nu mai este acordată nicio selecție suplimentară.
La finalul Crowd-Pleaser Bonus Game, câștigul total de la Crowd-Pleaser
Bonus Game este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Crowd-Pleaser Bonus Game.

Opţiuni Setări joc



Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).





Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat dacă se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins.. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.98%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Expanding Wild
Wild extensibil
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Appetite for Destruction Wild Înlocuitor Appetite for Destruction
Solo
Solo
Legend Spins
Învârtiri legendare
Free Spins
Învârtiri gratuite
Encore Free Spins
Învârtiri gratuite repetate
Bonus
Bonus
Bonus Game
Joc bonus
Crowd-Pleaser Bonus Game Joc bonus Plăcerea mulțimilor
Pick & Click
Selectare & Clic
Crowd Meter
Contor mulțime
Set List
LISTA SETATĂ

Regulile jocului Hooks Heroes™
















Hooks Heroes™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține
substituții Wild, Free Spins cu 3 funcții diferite disponibile și un mod
Feature Spins care activează o funcție aleatorie pentru 1 învârtire.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.









Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul funcției Pirate Feature din modul Feature Spin sau
Free Spin.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.

Funcții pentru Free Spins și Feature Spins








Există 3 tipuri diferite de funcții de învârtire care pot fi activate în timpul
Free Spins sau o singură Feature Spin.
Cele 3 nume ale funcțiilor sunt: funcțiile Fairy Feature, Mermaid Feature și
Pirate Feature.
La funcția Fairy Feature, fiecare învârtire va avea între 2 și 5 Wilds
suprapuși poziționați aleatoriu pe role. Atunci când sunt acordați doar 2
Wilds, 1 din Wilds trebuie poziționat pe rola 1, 2 sau 3.
La funcția Mermaid Feature, toate câștigurile sunt înmulțite cu 2, cu
excepția cazului în care combinația câștigătoare conține 1 sau mai mulți
Wilds, în acest caz câștigurile fiind înmulțite cu 4.
La funcția Pirate Feature, câștigurile sunt calculate în funcție de numărul de
simboluri vizibile pe role în loc de numărul de linii de miză câștigătoare,
adică simbolurile nu trebuie să apară pe role consecutive. De exemplu, la
Pirate Feature, dacă sunt disponibile 4 simboluri identice în orice loc pe
role, acest lucru aduce un câștig identic cu cel primit pentru 4 simboluri
identice pe o linie de miză câștigătoare la jocul principal. Nu există Wilds pe
role în timpul funcției Pirate Feature.

Feature Spins și Free Spins





2 simboluri Scatter care apar în orice loc pe role acordă 1 Feature Spin
gratuită cu o funcție aleasă aleatoriu.
3 simboluri Scatter care apar în orice loc pe role acordă Free Spins.
Jucătorul poate alege pe care dintre aceste 3 funcții o dorește în joc în timpul
Free Spins.
Fiecare funcție activează un număr diferit de Free Spins. Funcția Fairy
Feature activează 7 Free Spins, funcția Mermaid Feature activează 10 Free
Spins și funcția Pirate Feature activează 15 Free Spins.










4 sau 5 simboluri Scatter care apar în orice loc pe role la jocul principal
acordă 2 sau respectiv 3 selecții Free Spins. Un jucător poate face aceeași
alegere de 2 sau 3 ori la rând dacă apar pe role 4 sau mai multe Scatters.
Dacă sunt câștigate 2 sau 3 runde Free Spins, după terminarea primei și,
dacă sunt câștigate 3, celei de-a doua runde, jucătorul revine la ecranul de
selectare a funcției Free Spin pentru a alege funcția Free Spin pentru
următoarea rundă de Free Spins.
Câștigurile Feature Spins sunt adunate la eventualele câștiguri inițiale pe
linia de miză.
Câştigurile de la Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile de pe linia de
miză iniţială.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
Feature Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Feature Spins.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Activează/dezactivează film introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă sunt câştigate Feature Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Feature Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.

Joc automat Free Spins







Pentru a seta opţiunile la Joc automat Free Spins , faceţi clic pe JOC
AUTOMAT şi alegeţi Setări complexe.
Selectare Mermaid Feature. Redă automat modul Mermaid Feature dacă
sunt câștigate Free Spins.
Selectare Pirate Feature. Redă automat modul Pirate Feature dacă sunt
câștigate Free Spins.
Selectare Fairy Feature. Redă automat modul Fairy Feature dacă sunt
câștigate Free Spins.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.82%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Autoplay
Joc automat
Paytable
Tabelul de plăţi
Bonus
Bonus
Feature Spin
Învârtire funcție

Scatter
Fairy Feature
Mermaid Feature
Pirate Feature

Dispersie
Funcția Zână
Funcția Sirenă
Funcția Pirat

Regulile jocului Invisible Man™





















Invisible Man™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri care conține
substituții Wild, 2 funcții bonus, un mod Re-Spin și Free Spins.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixă), 1-10 niveluri ale mizei, Câștig
în ambele direcții și valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din
stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul Griffins Rage Bonus Game.
Câștigurile în monedă de la funcția bonus sunt egale cu câștigul în fise
înmulțit cu valoarea fisei.
Câștigurile de la funcția bonus sunt adunate la eventualele câștiguri inițiale
pe linia de miză.
Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la
runda care le-a activat.

Wild Re-Spins


După apariția unul simbol Wild pe role și după ce toate câștigurile sunt
acordate pentru respectiva învârtire, fiecare Wild se mută cu un loc pe role








pe direcție orizontală și se acordă o Re-Spin. Wilds care se mută orizontal la
Re-Spins se numesc Walking Wilds.
Există 2 tipuri diferite de simboluri Walking Wild: Police Wild-uri și Griffin
Wild-uri.
Police Wild-urile apar pe rola 1 și se mută orizontal cu o rolă spre dreapta la
startul fiecărei Re-Spin, în timp ce Griffin Wild-urile apar pe rola 5 și se
mută cu un loc spre stânga la startul fiecărei Re-Spin.
Dacă un Griffin Wild și un Police Wild sunt în aceeași poziție pe role, Wildurile se vor bloca pe respectiva poziție și se vor uni. La finalul învârtirii
curente și după acordarea eventualelor câștiguri pe linia de miză, sunt
activate Free Spins.
După Free Spins, orice Wild-uri care nu fac parte din interacțiunea Wildurilor care au activat Free Spins rămân pe role și continuă să activeze reînvârtiri până când acestea dispar de pe role.Wild-urile care au activat Free
Spins dispar la următoarea învârtire și nu mai sunt activate alte re-învârtiri.

Free Spins











Un Police Wild și un Griffin Wild care se unesc pe role la jocul principal
activează 10 Free Spins. Numărul maxim de Free Spins care pot fi activate
simultan la jocul principal este de 30.
În timpul Free Spins, ambii Griffin și Police Wilds pot să apară în orice loc
pe role.
Dacă în timpul Free Spins Griffin Wild și Police Wildbse unesc, se adaugă 4
Free Spins suplimentare. La fel ca la jocul principal, după apariția unirii,
Wild-urile care activează Free Spins vor dispărea de pe role.
În timpul Free Spins apar 2 contoare deasupra rolelor. Contoarele corespund
cu Wild-urile care apar pe role în timpul Free Spins.
Atunci când un Griffin Wild sau un Police Wild se mută pe role, acesta
umple 1 spațiu pe contorul său. Fiecare contor are 8 spații.
Dacă 1 dintre contoare este umplut înainte de terminarea Free Spins, se
acordă o funcție bonus corespunzătoare care începe la finalul sesiunii de
Free Spin.
Dacă 1 dintre contoarele Bonus Game sau Police Spins se umple, nu este
posibilă umplerea și celuilalt contor.

Funcții Bonus




Dacă oricare dintre contoarele pentru Bonus Game sau Police Spins se
umple în timpul Free Spins, funcția bonus respectivă este activată și începe
după terminarea Free Spins.
Există 2 funcții bonus: o funcție Police Spins sau Griffins Rage Bonus
Game.


















Funcția bonus Police Spins este activată atunci când contorul Police Spins
este umplut în timp ce funcția bonus Griffins Rage este activată atunci când
Contorul Bonus Game este plin.
Griffins Rage Bonus Game se desfășoară în 3 locații în care jucătorul dă clic
pe 1 din cele 5 elemente pentru a descoperi premiul. Cele 5 elemente din
care jucătorul alege în fiecare locație sunt: 3 câștiguri în fise cu valori
diferite, 1 creștere de multiplicator și 1 element de final de etapă.
Atunci când un jucător alege un câștig în fise, acesta este adăugat la fisele
curente din Bonus Game. Jucătorul poate face o altă selecție din elementele
rămase în locația în care se află.
Multiplicatorul începe de la 1 la startul Bonus Game. Atunci când un jucător
selectează simbolul de creștere al multiplicatorului, multiplicatorul crește cu
1. După aceea, poate face o altă selecție din elementele rămase în locația în
care se află. La finalul Bonus Game, toate câștigurile în fise colectate la
Bonus Game sunt înmulțite cu valoarea finală a multiplicatorului. Valoarea
maximă posibilă a multiplicatorului este 4.
Atunci când un jucător dă clic pe un element final de etapă, se termină etapa
curentă și se trece la următoarea. Dacă jucătorul dă clic pe elementul final de
etapă în timpul etapei a 3-a, Bonus Game se termină.
Primul element ales în Etapa 1 nu poate fi elementul final de etapă.
Funcția bonus Police Spins este alcătuită din 3 învârtiri în care 5 Burning
Wild-uri apar pe role plasate aleatoriu. Cele 5 Burning Wild-uri vor apărea
în poziții aleatorii pentru fiecare învârtire din timpul acestei funcții bonus.
În timpul funcției bonus Police Spins, niciun Wilds nu se află pe setul de
role înainte să apară pe role 5 Burning Wilds aleatorii.
Câștigul maxim la Griffins Rage Bonus Game este de 37.600 de fise.
Câștigul maxim pentru fiecare învârtire din timpul funcției Police Spin este
de 90.000 de fise. Fiind 3 învârtiri, câștigul maxim total este de 270.000 de
fise.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Activează/dezactivează film introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat











Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă se câștigă Jocul Bonus sau Police Spins. Oprește jocul automat dacă
se câștigă Jocul Bonus sau Police Spins înainte de terminarea numărului ales
de runde de joc automat.
Oprire dacă se câştigă Free Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Free Spins înaintea încheierii numărului setat de runde de joc automat.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.3%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Autoplay
Joc automat
Paytable
Tabelul de plăţi
Bonus
Bonus
Bonus Game
Joc bonus
Re-Spin
Re-învârtire
Griffins Rage
Furia grifonului
Police Spins
Învârtiri polițiste
Walking Wild
Wild plimbăreţ
Burning Wilds
Înlocuitori arzători

Regulile jocului Jack Hammer™ 2: Fishy Business




















Jack Hammer™ 2: Fishy Business este un slot video cu 99 de linii, 3
rânduri, 5 coloane care utilizează 15 role independente.
Jocul foloseşte substituţii Sticky Wins™, Free Spins şi Wild.
Puteţi juca cu 99 linii de miză la 1 – 10 niveluri ale mizei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea
fisei preselectate.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Free Spin.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai
din stânga spre dreapta.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Miza implicită este de 50 de fise.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Simbolul Wild substituie toate simbolurile cu excepţia simbolului Free Spin.
În jocul principal, simbolurile Wild apar pe role pe coloanele 2, 3, 4 şi 5.





La Free Spins, simbolurile Wild apar pe role pe coloanele 2, 3 şi 4.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Funcția Sticky Win





În jocul principal şi la Free Spins, o linie de miză câştigătoare sau 3 sau mai
multe simboluri Free Spin va declanşa funcţia Sticky Win™.
Rolele cu simboluri câştigătoare rămân fixe, iar toate celelalte role se rotesc
din nou pentru a putea obţine câştiguri mai mari.
Rolele continuă să se rotească din nou cât timp există câştiguri noi.
Când nu mai sunt câştiguri noi şi se încheie Sticky Win™, se plătesc toate
câştigurile active.

Free Spins











Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
În timpul Free Spins se pot câştiga Free Spins suplimentare.
În jocul principal şi la Free Spins, 5 sau mai multe simboluri Free Spin care
apar oriunde pe role activează Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Câştigurile pe linie de miză la Free Spins se plătesc x2.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Numărul de Free Spins suplimentare câştigate nu sunt înmulțite cu
multiplicatorul Free Spins.
La Free Spins, simbolurile Random Wild apar doar pe coloanele 2, 3 şi 4 şi
înlocuiesc toate simbolurile, cu excepţia simbolului Wild obişnuit şi a
simbolurilor Free Spin.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă.Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.07%

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Sticky Win

Câştig lipicios

Free Spins

Învârtiri gratuite

Wild

Înlocuitor

Random Wild

Wild aleator

Regulile jocului Jimi Hendrix Online Slot™

















Jimi Hendrix Online Slot™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de
linii (fixe) care conține Re-spins, substituții Wild, transformări Wild și o
funcție Pick and Click care poate acorda Free Spins sau câștiguri în fise.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.












Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză cu excepția
câștigurilor în fise din timpul funcției Pick and Click.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea
care a activat Re-Spins.
La finalul Funcția Purple Haze, câștigul total de la Funcția Purple Haze este
adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Funcția Purple
Haze.
La finalul Red Guitar Re-spin, câștigul total de la Red Guitar Re-spin este
adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Red Guitar Respin.
La finalul Pick and Click features (Coin Win, Crosstown Traffic Free Spins,
Purple Haze Free Spins, Little Wing Free Spins), câștigul total de la Pick
and Click features este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a
activat Pick and Click features.

Funcțiile jocului principal













Există 2 funcții care pot fi activate în timpul jocului principal: funcțiile
Purple Haze și Red Guitar Re-spin.
Funcția Purple Haze este activată atunci când simbolul Purple Haze
aterizează pe rola 1.
Când simbolul Purple Haze aterizează pe rola 1, simbolurile 10, J, Q, K și A
se transformă în simboluri Wild doar pentru respectiva învârtire.
Simbolul Purple Haze de pe rola 1 acționează ca un simbol Wild după ce s-a
făcut transformarea Wild.
Înainte ca Red Guitar Re-spin să înceapă, jucătorul este plătit pentru
învârtirea care tocmai s-a realizat în jocul principal.
4 sau mai multe simboluri Red Guitar care aterizează pe role la jocul
principal activează funcția Red Guitar Re-spin.
4 sau mai multe simboluri rămân pe role pentru toate următoarele Red
Guitar Re-Spins și acționează ca o suprapunere de simboluri în timpul
fiecărei învârtiri.
După activarea Red Guitar Re-spin, rolele fac Re-spin o singură dată. Dacă
noile simboluri Red Guitar aterizează pe role în timpul unei Re-spin, se
activează o altă Re-spin.
Funcția Red Guitar Re-spin se termină atunci când nu mai apar simboluri
Red Guitar noi pe role în timpul unei Re-spin.
După realizarea unei Re-spin fără ca un nou simbol Red Guitar să apară pe
role, funcția Red Guitar Re-spin se termină și se face o plată. Nu se face
plată pentru nicio Re-spin înainte de ultima Re-spin.






Sunt plătite doar combinațiile câștigătoare cu simboluri Red Guitar după
Red Guitar Re-spin finală: nu este plătită nicio altă combinație câștigătoare
cu alte simboluri.
Simbolurile Wild și simbolurile Scatter nu apar pe role în timpul funcției
Red Guitar Re-Spin.
Ambele funcții Red Guitar-Re-spin și Pick and Click pot fi activate în
timpul funcției Purple Haze.

Funcția Pick and Click




















Funcția Pick and Click este activată atunci când 3 simboluri Scatter apar pe
role. Simbolurile Scatter apar pe rolele 3, 4 și 5.
Funcția Pick and Click poate fi activată doar în timpul jocului principal și la
Funcția Purple Haze.
După activarea funcției, începe un joc Pick and Click.
Pentru jucător există 4 premii diferite în timpul jocului Pick and Click: un
câștig în fise, Crosstown Traffic Free Spins, Purple Haze Free Spins și Little
Wing Free Spins.
Jucătorii fac clic pe difuzoarele care pot descoperi 4 varietăți de simboluri.
Atunci când jucătorul a colectat 3 simboluri identice, premiul corespunzător
este acordat.
La fiecare joc Pick and Click este acordat doar 1 premiu.
Dacă jucătorul colectează 3 simboluri câștig în fise, este acordat un câștig în
fise cu un multiplicator aleatoriu cu valoarea între x8 și x30 a mizei inițiale.
Câștigul maxim în fise la jocul Pick and Click este de 6000 de fise.
Dacă jucătorul colectează 3 simboluri Crosstown Traffic Free Spins, sunt
acordate 6 Free Spins cu Wild Reels care apar pe diferite role pentru fiecare
învârtire.
La prima învârtire, rola Wild apare pe rola 5. La a doua învârtire, rolele
Wild apar pe rolele 4 și 5, la a treia învârtire pe rolele 3 și 4, la a patra
învârtire pe rolele 2 și 3, la a cincea învârtire pe rolele 1 și 2, iar la a șasea
învârtire pe rola 1.
Dacă jucătorul colectează 3 simboluri Purple Haze Free Spins, sunt acordate
între 6 și 12 Free Spins. În timpul Free Spins, aceste simboluri se transformă
în simboluri Wild: 10, J, Q, K și A.
Dacă jucătorul colectează 3 simboluri Little Wing Free Spins, sunt acordate
între 6 și 12 Free Spins cu între 3 și 5 simboluri Wild suprapuse care apar
aleatoriu pe role la fiecare învârtire.
Funcția Pick and Click nu poate fi re-declanșată în timpul oricăror Free
Spins.

Opţiuni Setări joc


Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.







Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.

Opţiuni complexe joc automat











Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă este câștigat Pick and Click. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Pick and Click.
Dacă sunt câştigate Crosstown Traffic Free Spins. Opreşte Jocul automat
dacă se câştigă Crosstown Traffic Free Spins.
Dacă sunt câştigate Little Wing Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă
se câştigă Little WIng Free Spins.
Dacă sunt câştigate Purple Haze Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă
se câştigă Purple Haze Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.9%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Pick and Click
Selectare & Clic
Pick and Click Feature
Funcția Selectare și clic
Re-Spin
Re-învârtire
Wild Reels
Role înlocuit.
Red Guitar
Chitară roșie
Purple Haze Free Spins
Învârtiri gratuite Ceață purpurie
Purple Haze Feature
Funcția Ceață purpurie
Purple Haze
Ceață purpurie
Crosstown Traffic Free Spins Învârtiri gratuite Trafic de oraș
Little Wing Free Spins
Învârtiri gratuite Aripioară

Regulile jocului Joker Pro™







Joker Pro™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri care conține Joker Pro ReSpins și Hot Spot Win.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.












MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Joker Pro Re-Spins
















La jocul principal, unul sau mai multe simboluri Scatter care aterizează pe
rolele 2, 3 sau 4 activează Joker Pro Re-Spins.
Simbolurile Scatter pot să apară doar la jocul principal pe rolele 2, 3 și 4.
Dacă trei simboluri Scatter aterizează în mijlocul rolelor 2, 3 și 4 la jocul
principal, este acordat Hot Spot Win egal cu de 1000 de ori valoarea mizei
totale.
Joker Pro Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca
învârtirea care a activat Joker Pro Re-Spins.
În timpul Joker Pro Re-Spins, rolele 1 și 5 se transformă în role Wild și apar
trei poziții Hot Spot pe mijlocul rolelor 2, 3 și 4.
Simbolurile Scatter care au activat Joker Pro Re-Spins se transformă în
simboluri Wild care se lipesc de role și rolele se reînvârtesc.
Dacă trei simboluri Wild aterizează pe poziții Hot Spot, este acordat Hot
Spot Win în valoare de 1000 de ori miza și Joker Pro Re-Spins se încheie.
Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3 și 4 la Joker Pro Re-Spins
și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Unul sau mai multe simboluri Wild suplimentare care aterizează pe role în
timpul unei Joker Pro Re-Spin acordă o altă Joker Pro Re-Spin și se lipesc
de role până la finalul Joker Pro Re-Spins.
Câștigul total de la Joker Pro Re-Spins este adăugat la eventualele câștiguri
de la runda care a activat Joker Pro Re-Spins.
Dacă câștigul total de la Joker Pro Re-Spins, inclusiv toate câștigurile de la
runda care a activat Joker Pro Re-Spins, depășește de 1000 de ori miza
totală, se acordă un câștig egal cu de 1000 de ori valoarea mizei totale și
Joker Pro Re-Spins se încheie.
Dacă pe role nu mai aterizează simboluri Wild suplimentare în timpul unei
Joker Pro Re-Spin, Joker Pro Re-Spin se încheie.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului



Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.80%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Scatter
Dispersie
Hot Spot
Punct fierbinte
Hot Spot Win
Câștig Punct fierbinte
Joker Pro Re-Spins Reînvârtiri Joker Pro

Regulile jocului Jungle Spirit: Call of the Wild™


















Jungle Spirit: Call of the Wild™ este un slot video cu 243 de direcții de
miză, 5 role, 3 rânduri care conține Free Spins, o funcție Symbol Expansion
și o funcție Butterfly Boost.
La jocul principal, jocul este jucat pe 243 de direcții de miză, 1 - 5 niveluri
(20 de fise pe nivel) și diferite valori ale fisei.
La Free Spins, jocul se transformă într-un slot video cu 5 role, 4 rânduri,
crescând astfel direcțiile de miză până la 1024.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 243 de direcții de miză, la cel mai înalt nivel al
mizei și la valoarea curentă a fisei. Când se joacă pe orice nivel mai mic
pentru miză, trebuie să faceți clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Simbolurile identice din orice poziție pe trei sau mai multe role adiacente,
începând de la rola cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, alcătuiesc
un câștig pe o direcție de miză.
Câştigurile pe direcţia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola
cea mai din stânga spre dreapta.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.
Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe
suplimentare ale simbolului apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung
câştig pe direcţia de miză.







Se poate câștiga simultan cu un simbol Scatter și cu un alt simbol, fiind
posibil să câștigați și cu doar 1 simbol.
Un câștig în fise cu simbol este egal cu valoarea afișată în CASIERIE
înmulțită cu nivelul mizei și cu numărul de apariții pe fiecare dintre role ale
respectivului simbol.
Un câştig pe direcţie de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


3 simboluri Tigru identice pe role adiacente, începând cu rola cea mai din
stânga, acordă 50 de fise. Acestea sunt înmulțite cu 2 (pentru 2 simboluri
Tigru pe rola 3), ceea ce înseamnă un câștig total de 2 x 50 = 100.

Funcția Symbol Expansion



Fiecare simbol din joc, cu excepția simbolului Scatter, poate fi marcat de
fluturi.
De fiecare dată când un astfel de simbol ia parte la o combinație câștigătoare
de la jocul principal sau de la Free Spins, acesta se extinde pentru a acoperi
toată rola.

Funcția Butterfly Boost




Funcția Butterfly Boost este activată aleatoriu la jocul principal în timpul
unui câștig atunci când nu mai există pe role simboluri Scatter sau simboluri
marcate de fluturi.
Fluturele zboară pe lângă role și va extinde de la 1 până la 3 simboluri care
participă la o combinație câștigătoare garantată. Simbolul extins va acoperi
toată rola.



Câștigurile de la Funcția Butterfly Boost sunt adunate la eventualele
câștiguri pe direcția de miză.

Free Spins














Între 3 și 5 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocului principal
activează Free Spins
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
Dacă Free Spins sunt activate cu 4 sau 5 simboluri Scatter, jucătorul
primește un câștig în fise care este egal cu de 15 sau, respectiv, de 50 de ori
valoarea mizei.
La intrarea la Free Spins, jucătorul alege 1 din cele 5 animale Free Spins.
Fiecare animal reprezintă un simbol dominant cu câștig mediu, ceea ce
înseamnă că pe role apare doar acesta dintre toate simbolurile cu câștig
mediu.
Tigrul acordă jucătorului 4 Free Spins, Elefantul - 8 Free Spins, Ursul- 12
Free Spins, Crocodilul - 16 Free Spins, Cobra - 20 Free Spins.
Opțiunile cu mai puține Free Spins sunt mai riscante, însă au un potențial de
câștig mai ridicat.
La finalul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins (inclusiv câștigul
în fise, dacă există).
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc









Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Sunet ambiental. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Sunetele naturii. Pornește sau oprește sunetele pădurii.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat


Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.










Jucătorii pot seta Jocul automat să aleagă automat un animal de fiecare dată
când primesc Free Spins din Setări avansate, secțiunea Jocul automat la
Free Spins.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat. Opțiunea „Dacă sunt câștigate Free Spins” este selectată
implicit. Dacă faceți clic pe butonul Reinițializare, se vor reseta toate
setările, cu excepția celor implicite.

Joc automat Free Spins






Selectați Tigrul. Alege automat Tigrul dacă sunt câștigate Free Spins.
Selectați Elefantul. Alege automat Elefantul dacă sunt câștigate Free Spins.
Selectați Ursul. Alege automat Ursul dacă sunt câștigate Free Spins.
Selectați Crocodilul. Alege automat Crocodilul dacă sunt câștigate Free
Spins.
Selectați Cobra. Alege automat Cobra dacă sunt câștigate Free Spins.



Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.47%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Butterfly Boost

Accelerare fluture

Symbol Expansion Extindere simbol
Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Regulile jocului Koi Princess™
















Koi Princess™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri cu Funcții aleatorii
activate pentru 1 învârtire, Funcții Bonus, substituții Wild, simboluri Bonus
și un mod Bonus Bet.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.








Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor
Bonus.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul Bonus Wheel de la modul Funcția Bonus.
Funcțiile aleatorii și Funcțiile Bonus sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la runda care le-a activat.

Miză bonus






O opțiune Miză bonus poate fi activată la fiecare învârtire. Activarea acestei
opțiuni dublează costul învârtirii.
Activarea funcției de miză Bonus mărește probabilitatea câștigării funcției
aleatoare sau bonus, precum și schimbarea valorilor de Bonus Wheel și
mărește câștigul sigur de moneda din Sure Win Free Spins.
Miza bonus nu modifică nivelul curent al mizei și valoarea fisei.
Miza bonus poate fi activată și dezactivată în timpul jocului principal și de
la ecranul Intro.

Funcții aleatorii











În timpul fiecărei învârtiri de la jocul principal, poate fi activată una din cele
4 Funcții aleatorii.
După activarea Funcției aleatorii, jucătorul trebuie să aleagă între 3 opțiuni
diferite pentru a vedea ce Funcție aleatorie este activată.
O Funcție Aleatorie nu poate fi aleasă automat chiar și în timpul Jocului
automat.
Cele 4 Funcții aleatorii posibile sunt: 5-Hit, Random Wilds, Wild Reels și
Jocul Bonus Activation.
Funcția aleatorie 5-Hit acordă jucătorului 1 învârtire cu un câștig garantat cu
5 simboluri cu un simbol și linie de miză aleatorii.
5 simboluri aleatorii se vor suprapune peste toate simbolurile de pe linia de
miză.
Pentru a alege un simbol suprapus aleatoriu, faceți clic pe zona respectivă de
pe roata 5-Hit care apare sub role.
Dacă funcția „Tasta spațiu pentru învârtire” este activată, atunci când apăsați
tasta spațiu se va opri Bonus Wheel, Bonus Feature Wheel și 5-Hit Wheel.
Alternativ, roata 5-Hit va fi oprită automat în 30 de secunde.
Funcția aleatorie Random Wild acordă jucătorului 1 învârtire cu între 4 și 9
simboluri Wild suprapuse plasate aleatoriu pe role.










Funcția aleatorie Wild Reels acordă unui jucător 1 învârtire la care între 2 și
5 role devin Wild Reels complete ceea ce înseamnă că o suprapunere a
simbolului Wild acoperă rolele selectate.
Funcția aleatorie Bonus Activation acordă unui jucător 1 învârtire dacă sunt
prezente 3 simboluri Bonus, însă fără câștiguri pe linie, cu 1 Funcție bonus
acordată.
La o învârtire poate fi activată doar o singură Funcție aleatorie.
Funcțiile Aleatorii nu pot fi activate pe durata Funcției Bonus.
Funcțiile Aleatorii și Funcțiile Bonus nu pot fi re-activate.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții
este adăugat la runda care a activat funcțiile.

Funcții Bonus











3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 acordă o Funcție Bonus
aleatorie. Dacă există pe role 2 simboluri Bonus după finalizarea unei
învârtiri și sunt acordate eventualele câștiguri pe liniile de miză, poate fi
deplasat pe role un al 3-lea simbol Bonus din exteriorul setului de role
vizibile pentru a acorda o Funcție Bonus.
Pentru a activa o Funcție Bonus, faceți clic pe zona respectivă de pe Bonus
Feature Wheel care apare sub role.
Bonus Feature Wheel se oprește automat după 90 de secunde dacă jucătorul
nu acționează.
O Funcție Bonus poate fi activată și ulterior de la acordarea unei Funcții
aleatorii (consultați Secțiunea Funcția aleatorie pentru explicația completă).
Cele 4 Funcții bonus sunt: Sure Win Free Spins, Wild Reels Free Spins,
Coin Win și Bonus Wheel.
Doar o singură Funcție bonus poate fi activată pe Bonus Feature Wheel.
O Funcție Bonus poate fi activată doar de către o Funcție Aleatorie dacă se
câștigă Funcția Aleatorie Bonus Aleatoriu.
Funcțiile Aleatorii și Funcțiile Bonus nu pot fi re-activate.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții
este adăugat la runda care a activat funcțiile.

Sure Win Free Spins





La Sure Win Free Spins, un jucător primește inițial 10 Sure Win Free Spins.
În timpul acestei Funcții Sure Win Free Spins, câștigul pentru fiecare
învârtire va fi cel puțin egal cu cea mai mare sumă câștigată în timpul
sesiunii Sure Win Free Spins, cu excepția primei învârtiri a sesiunii la care
câștigul sigur este suma mizată de jucător ( 20 de fise înmulțite cu nivelul
mizei pentru modul standard, 40 de fise înmulțite cu nivelul mizei pentru
modul Miză bonus).
Pentru învârtirile de la 1 la 5 din timpul Sure Win Free Spins, 1 Wild
suprapus este plasat aleatoriu pe oricare din rolele 1, 2 sau 3. După











învârtirea 5, este plasat aleatoriu un Wild suplimentar pe rolele 3, 4 sau 5.
Poziția simbolurilor Wild aleatorii este re-extrasă la fiecare învârtire.
După fiecare învârtire din timpul Sure Win Free Spins, câștigul este evaluat
pentru a vedea dacă este mai mare decât câștigul sigur.
Dacă câștigul de la o singură învârtire din timpul Sure Win Free Spins este
mai mic sau egal cu suma garantată, suma garantată este acordată
jucătorului în locul câștigului.
Dacă câștigul de la o singură învârtire este mai mare decât valoarea
câștigului sigur, valoarea mai mare este acordată jucătorului și devine noua
valoare pentru câștigul sigur. Orice Sure Win Free Spin este, de asemenea,
acordată.
Compensarea Câștigului de la urmărirea jocului este diferența dintre
valoarea câștigului sigur și numărul de fise câștigate de un jucător la o
învârtire.
Sure Win Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Sure
Win Free Spins curente.
La terminarea Sure Win Free Spins, jocul revine la runda care a activat Sure
Win Free Spins.

Wild Reels Free Spins






La Wild Reels Free Spins, jucătorul primește 10 Wild Reels Free Spins.
Wild Reels Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate în timpul acestei
Funcții Bonus.
În timpul funcției Wild Reels Free Spins, la fiecare învârtire între 1 și 5 role
aleatorii vor fi acoperite cu simboluri Wild suprapuse.
Valoarea și/sau poziția acestora pe role este re-extrasă după fiecare învârtire.
La terminarea Wild Reels Free Spins, jocul revine la runda care a activat
Wild Reels Free Spins.

Coin Win



Funcția bonus Coin Win acordă jucătorului un câștig instant în fise.
Valoarea câștigului instant în fise este egală cu miza curentă înmulțită cu un
multiplicator aleatoriu (x10 - x30).

Bonus Wheel




Bonus Wheel este un Bonus Game la care jucătorul poate câștiga fise și
activa celelalte 2 moduri de joc Free Spins Funcție bonus (Wild Reels Free
Spins și Sure Win Free Spins).
Bonus Wheel este o roată pe 3 niveluri cu fiecare nivel împărțit în 12 părți.
Jucătorul face clic pe zar pentru a se muta pe roată. Sau, alternativ, apăsați
tasta spațiu dacă este activată funcția „Tasta spațiu pentru învârtire”.






















Punctul de start pentru fiecare jucător de pe Bonus Wheel este pe nivelul
exterior la poziția ora 9. Jucătorul face clic pe zar și roata se rotește în sensul
invers al acelor de ceasornic corespunzător cu numărul indicat de zar.
Atunci când roata se oprește pe un simbol, se întreprinde o acțiune în funcție
de simbolul pe care a aterizat.
Simbolurile diferite de pe Bonus Wheel sunt: Start, x1 (când este activată
Miza Bonus), x2, x3, x5 (când este dezactivată Miza Bonus), Dublare,
Colectare, Săgeată, Wild Reels Free Spins/Sure Win Free Spins și Jackpot
Coin Win.
Simbolul Start este punctul de start pentru jucător. După prima aruncare a
zarului, acest simbol se transformă într-o săgeată.
Simbolurile x2, x3 și x5 acordă câștiguri în fise care sunt de 2, 3 sau 5 ori
valoarea mizei totale.
Simbolul Dublare dublează toate valorile multiplicatorului de câștig în fise
(cu excepția fiselor deja câștigate) afișat pe role, inclusiv cifrele jackpotului. Acesta va fi afișat grafic pe role. Dacă aterizează pe mai mult de 1
simbol Dublare în timpul Jocului Bonus, se dublează sumele din nou. După
activarea simbolului Dublare, acesta se transformă într-un simbol săgeată.
Simbolul Colectare încheie Jocul bonus și acordă toate fisele colectate până
în acel moment.
Simbolul Săgeată mută Bonus Wheel cu 1 nivel spre interior și execută
imediat acțiunea asociată cu respectiva poziție de pe respectivul nivel
înaintea oricărei aruncări de zar. Dacă săgeata se află pe nivelul 3, este
acordat Jackpot Coin Win.
Simbolul Wild Reels Free Spins/Sure Win Free Spins încheie Jocul bonus,
acordă toate fisele colectate până în acel moment și acordă suplimentar fie
Wild Reels Free Spins, fie Sure Win Free Spins.
Simbolul Jackpot Coin Win se află în centrul rolei Bonus Wheel și apare ca
un multiplicator (înmulțește miza care a activat jocul bonus). Valoarea
multiplicatorului este ales aleator pentru fiecare joc Bonus Wheel.
Valorile minime și maxime pentru multiplicatorul Jackpot sunt x25 și,
respectiv, x250.
Simbolul Jackpot Coin Win acordă jucătorului câștigul în fise de la Jackpot
plus toate fisele colectate până în acel moment, terminând și Funcția bonus
Bonus Wheel.
La finalul Bonus Game, câştigul total de la Bonus Game este adăugat la
toate câştigurile din runda care a activat Bonus Game.

Opţiuni Setări joc



Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).





Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă câștigați funcția Bonus. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Funcția bonus.
Dacă se câștigă o funcție. Oprește Jocul automat dacă este câștigată orice
Funcție.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.00%



Câștigul teoretic al jucătorului la acest joc când este activată Miza bonus
este 96.23%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Bonus

Bonus

5-Hit

5-La fel

Wild Reels

Role înlocuit.

Bonus Activation

Activarea Bonusului

Random Wilds

Înlocuit. aleatori

Sure Win Free Spins

Înv. gratuite cu Câștig sigur

Wild Reels Free Spins Înv. gratuite Role înlocuit.
Coin Win

Câștig fise

Bonus Wheel

Roata Bonus

Bonus Feature Wheel Roata funcției Bonus
Jackpot Coin Win

Jackpot Câștig fise

Nudge

Deplasare

Activated/Deactivated Activată/Dezactivată

Regulile jocului Lights™










Lights™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 9 linii de miză. Jocul
conține Floating Wild și Free Spins.
Jocul este jucat cu 9 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea
fisei curente.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.








Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Floating Wild







Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Pe durata fiecărei învârtiri licuricii roiesc pe role activând Floating Wilds.
La fiecare învârtire de la jocul principal apar aleatoriu între 2 și 4 Floating
Wilds.
La Free Spins apar aleator la fiecare învârtire între 3 și 6 Floating Wilds.
Dacă un simbol Floating Wild apare pe un simbol Scatter, ambele simboluri
rămân active pe rolă: 3 sau mai multe simboluri Scatter activează în
continuare Free Spins și Floating Wilds înlocuiesc în continuare toate
simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter.

Free Spins










3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
şi la Free Spins activează Free Spins conform cu Casierie.
3 Scatters = 10 Free Spins
4 Scatters = 20 Free Spins
5 Scatters = 30 Free Spins
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.1%

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.



o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Floating Wild

Wild plutitor

Regulile jocului Lucky Angler: A Snowy
Catch™

















Lucky Angler: A Snowy Catch™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 15
linii de miză care conține Free Spins, Win Both Ways și substituții Sticky
Wild.
Jocul este jucat pe 15 linii de miză (fixe), 1 - 10 niveluri (30 de fise pe nivel)
şi diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
MIZĂ MAXIMĂ porneşte jocul pe 15 linii de miză la nivelul celei mai
mari mize şi la valoarea fisei curente.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc când sunt în succesiune, fie de la rola
cea mai din stânga spre dreapta, fie de la rola cea mai din dreapta spre
stânga.
Se plăteşte doar cel mai mare câştig pe linia de miză din ambele direcţii.
5 simboluri identice pe o linie de miză este un câştig Câştig în ambele
direcţii şi se plăteşte la dublul valorii afişate în CASIERIA.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIA înmulţită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei este numărul de fise mizate pe linia de miză.




Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Scatter.

Sticky Wild









Simbolurile Sticky Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia
simbolurilor Scatter.
În jocul principal, simbolurile Sticky Wild pot să apară doar pe rolele 2 şi 4.
La Free Spins, simbolurile Sticky Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3 şi 4.
Simbolul Sticky Wild de pe rola 3 apare automat doar pe rândul 2 şi rămâne
până la finalul Free Spins.
Un simbol Sticky Wild care completează o combinaţie câştigătoare rămâne
pe rolă până când nu mai este niciun câştig nou cu simbolul Sticky Wild.
Simbolurile Sticky Wild câştigate la o rundă care activează Free Spins nu se
aplică la Free Spins şi sunt restabilite în jocul principal după terminarea Free
Spins.
În cazul în care nivelul mizei sau valoarea fisei sunt modificate în timp ce
simbolurile Sticky Wild se află pe role, simbolurile Sticky Wild nu se vor
mai aplica la următoarea învârtire.

Free Spins






3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
şi la Free Spins activează Free Spins conform cu CASIERIA.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Simbolurile Sticky Wild de pe role la finalul Free Spins nu se aplică la
următoarea rundă a jocului principal.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu
suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.4%

Traducerea terminologiei de joc

Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Sticky Wild

Wild lipicios

Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Regulile jocului Magic Portals™

















Magic Portals™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 25 de linii care
conține două Magic Portals care pot transforma simbolurile identice în
substituții Wild și pot activa Free Spins.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Free Spin.

Wild-uri și Magic Portals


Magic Portals sunt amplasate pe rolele 1 și 5 pe rândul din mijloc pe durata
jocului principal. La Free Spins, 2 portaluri suplimentare sunt adăugate pe
rola a 5-a.






În jocul principal și la Free Spins, 2 sau mai multe simboluri identice care se
opresc în Magic Portals pe rolele 1 și 5 transformă toate aparițiile pe role ale
acelui simbol în simboluri Wild (ce excepția simbolurilor Free Spins).
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolului Free
Spins.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.

Free Spins






În jocul principal și la Free Spins, simbolurile Free Spin care apar în Magic
Portals stânga și dreapta activează 10 Free Spins.
Simbolurile Free Spin apar doar pe rolele 1 și 5.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Orice Free Spins câştigate sunt adăugate automat la Free Spins curente.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă(nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.(nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.

Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.6%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Autoplay

Joc automat

Free Spins

Învârtiri gratuite

Paytable

Tabelul de plăţi

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Motörhead Video Slot™





Motörhead Video Slot™ este un slot video cu 5 role, 76 de linii (fixe) care
conține Free Spins, substituții Wild, o Bomber Feature și o Mystery Reel
Feature.
Jocul este jucat cu 76 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și
diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.




















Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia Scatters.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Simbolurile Scatter apar pe role doar la jocul de bază.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.
Simbolurile mister pot fi orice simbol, cu excepția simbolurilor Scatter.
Simbolurile mister apar la jocul principal în timpul Mystery Reel Feature,
Bomber Feature și la Free Spins.

Mystery Reel Feature




La fiecare învârtire din jocul principal și la Free Spins, dacă nu este activă
Bomber Feature, 1 sau mai multe role vor fi Mystery Reels.
O Mystery Reel este o rolă alcătuită dintr-o rolă stivuită cu simboluri mister
și simboluri obișnuite.
După ce rolele s-au oprit, dacă există un simbol de mister pe role,
simbolurile de mister se transferă către simbolul aleatoriu, cu excepţia
Scatter.

Bomber Feature



Bomber Feature poate fi activată aleatoriu doar înaintea unei învârtiri de la
jocului principal.
Câteva bombe apar pe role și, după aceea, creează cel puțin 10 simboluri
mister suprapuse.






Numărul maxim de bombe care apar pe role este 5, iar numărul maxim de
simboluri mister suprapuse produse de bombe este 15.
Fiecare bombă este alcătuită dintr-un cluster de simboluri mister.
După ce fiecare bombă a generat simbolurile mister suprapus, rolele se
învârtesc și un simbol este ales în același mod ca la Mystery Reel Feature.
Free Spins nu pot fi activate în timpul Bomber Feature.

Free Spins








3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 3, 4 și 5 de la jocul principal
activează 10 Free Spins.
În timpul Free Spins, Mystery Reels sunt alcătuite atât din simboluri
Mystery, cât și din simboluri Wild.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Numărul de Free Spins acordate este conform cu Casieria.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Activează/dezactivează film introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat






Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.



Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.98%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Mystery Reel Feature Funcția Rolă mister
Bomber Feature
Funcția bombardier
Rock Mode
Modul Rock
Bomber
Bombardier
Mystery
Mister

Regulile jocului Mythic Maiden™






















Mythic Maiden™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 30 linii (fixe care
conține substituții Wild, Multiplicatori și Free Spins.
Butonul de rotire porneşte jocul corespunzător liniilor de miză, nivelului
mizei şi valorii fisei curente (alternativ puteţi apăsa tasta Spaţiu).
MIZĂ MAX porneşte jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea
curentă a fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Toate câștigurile pe linia de miză cu simboluri Wild plătesc x3.
Este aplicat doar un singur multiplicator Wild la fiecare câştig pe linia de
miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Scatter.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Free Spins




3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează Free Spins. La Free Spins, numărul de simboluri Scatter câștigă
același număr de Free Spins suplimentare care sunt adunate la cele câștigate
la fecioara de fier.
o 5 Scatters = 30 Free Spins
o 4 Scatters = 15 Free Spins
o 3 Scatters = 10 Free Spins
Free Spins sunt jucate pe același număr de linii de miză, nivel al mizei și
valoare a fisei ca la runda care a activat Free Spins.







La Free Spins, fecioara de fier este deschisă și poate descoperi după fiecare
învârtire un multiplicator de până la x10 și/sau Free Spins suplimentare de
până la +2.
Multiplicatorii se aplică la runda curentă și înmulțesc toate câștigurile pe
linia de miză, inclusiv câștigurile cu simbol Wild.
Free Spins suplimentare câștigate simultan cu simboluri Scatter și fecioara
de fier sunt adunate.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe JOC
AUTOMAT pe tastatură sau AUTO în panoul de joc şi faceţi apoi clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.6%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Multiplier

Multiplicator

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Neon Staxx™
Prezentare joc







Neon Staxx™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri, 40 de linii de miză care
conține simboluri SuperStaxx™, Free Spins, Scatter și substituții Wild.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.










Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulţită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se plăteşte doar cel mai mare câştig pe linia de miză activă.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Funcția SuperStaxx™







Funcția SuperStaxx este o stivă de simboluri care apare pe role.
La jocul principal și la Free Spins, simbolurile stivuite pot să apară pe orice
rolă.
Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, la fiecare
învârtire nouă, sunt înlocuite aleatoriu cu un simbol din casierie, cu excepția
simbolului Scatter.
Simbolul selectat aleatoriu apare în stive la începutul fiecărei învârtiri
împreună cu alte simboluri.
La Free Spins, doar simbolurile Predator sau simbolul Wild sunt selectate
aleatoriu ca simbol stivuit pentru toată runda de Free Spins.

Wild



Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Substituția cu simbol Wild plătește o combinație câștigătoare pe o linie de
miză în conformitate cu CASIERIA.

Free Spins





3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează Free Spins conform cu CASIERIA.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.




Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat dacă se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.90 %

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

SuperStaxx

SuperStaxx

Super Stacked Symbol Simbol Super Stivuit
Predator Symbol

Simbol Predator

Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Regulile jocului Piggy Riches™










Piggy Riches™ este un slot video cu fise multiple de tipul 5 role şi 15 linii,
conţinând câştiguri Scatter, Free Spins şi simboluri de substituire Wild.
Jocul este jucat cu 15 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite
valori ale fisei.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea
fisei curente.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai
din stânga spre dreapta.














Simbolurile Wild înlocuiesc pentru cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casierie.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Atât în jocul principal cât şi la Free Spins, câştigurile cu Wild pe linia de
miză se plătesc x3.
Doar în jocul principal câştigurile Scatter aduc un câştig egal cu miza totală
x multiplicatorul.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Scatter.

Free Spins








3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role în jocul principal
activează Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Fiecare simbol câștigător Scatter afișează o combinație Free Spin și
multiplicator. Multiplicatorul se aplică la toate câştigurile cu Free Spins.
Alege unul dintre simbolurile Scatter pentru a începe să joci Free Spins.
Simbolurile Scatter care apar pe role pe durata Free Spins aduc doar Free
Spins suplimentare.
Aceste Free Spins sunt adăugate automat la Free Spins curente.
Câştigurile Scatter şi Free Spins sunt adăugate la toate câştigurile liniei de
miză.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe AUTO în
panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului



Câștigul teoretic pentru jucător în acest joc (calculat ca fiind câștigul
total/miza totală cu strategia optimă) este 95.8%-96.4%
Strategia optimă este de a alege mereu cutia de cadouri cu cel mai mare
multiplicator.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Multiplier

Multiplicator

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Pyramid: Quest for Immortality™

















Pyramid: Quest for Immortality™ este un slot video cu 720 de direcții de
miză și 5 role care conține substituții Wild, generări de Wild, multiplicatori
și funcția Avalanche™.
Cele 5 role au înălțimile de 3, 4, 5, 4, 3 simboluri de la stânga spre dreapta.
Jocul este jucat pe 720 de direcții de miză, 1 - 10 niveluri (10 fise pe nivel)
și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 720 de direcții de mizare, la cel mai mare nivel
al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel de
miză inferior, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Simbolurile identice din orice poziție pe trei sau mai multe role adiacente,
începând de la rola cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, alcătuiesc
un câștig pe o direcție de miză.
Câştigurile pe direcţia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola
cea mai din stânga spre dreapta.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.









Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe
suplimentare ale simbolului apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung
câştig pe direcţia de miză.
Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului
pe fiecare dintre role.
Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
Un câştig pe direcţie de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


3 simboluri Faraon identice pe role adiacente, începând cu rola cea mai din
stânga, acordă 5 fise. Acestea sunt înmulțite cu 2 (pentru 2 simboluri Faraon
pe rola 3) acordând un câștig total de 2 x 5 = 10 fise.

Funcţia Avalanche™





În loc să se rotească rolele, cad simbolurile pe role.
Un câștig pe direcția de miză începe o Avalanche.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri.

Wild



Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.
Simbolurile Wild înlocuiesc pentru cea mai mare combinaţie câştigătoare pe
o direcţie de miză conform cu CASIERIE.

Generarea de Wild




Un simbol care aterizează pe partea de sus a rolelor 2, 3 sau 4 și care face
parte dintr-o combinație câștigătoare se transformă într-un simbol Wild
pentru următoarea Avalanche.
Simbolurile Wild care se află în partea de sus a rolelor 2, 3 sau 4 și care sunt
implicate într-o combinație câștigătoare nu vor dispărea, ci vor rămâne
Wild-uri pentru următoarea Avalanche.

Multiplicator





Multiplicatorul Avalanche crește cu 1 la fiecare 3 Avalanches succesive care
conțin cel puțin un câștig pe direcția de miză, până la multiplicatorul maxim
de x10.
Multiplicatorul rămâne la valoarea maximă pentru următoarele Avalanches
până când nu mai există câștiguri.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:

Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.48%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Avalanche

Avalanşă

Regulile jocului Scruffy Duck™
















Scruffy Duck™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 25 de linii de miză
care conține simboluri stivuite, substituții Wild și Free Spins.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simboluri stivuite





Atât la jocul principal, cât și la Free Spins, simbolurile rață apar ca
simboluri stivuite pe role.
Un simbol stivuit este un simbol care fie acoperă parțial o rolă (1 sau 2
poziții pe o rolă), fie acoperă toate cele 3 poziții pe o rolă.
Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de
modalitatea de aterizare a rolei.
Orice parte dintr-un simbol stivuit rață inclusă într-o linie de miză
câștigătoare plătește conform cu Casieria.

Expanding Wild






Simbolurile Expanding Wild pot să apară atât la jocul principal, cât și la
Free Spins și vor înlocui toate simbolurile, cu excepția simbolului Free
Spins.
Expanding Wilds pot să apară pe orice rolă, exceptând la funcția Colossal
Wild când acestea aterizează doar pe rolele 1 și 5.
Simbolurile Expanding Wild se extind automat pentru a acoperi toată rola
dacă apar ca urmare a unui câştig pe linia de miză.
Înlocuirea cu simbol Expanding Wild plătește cea mai mare combinație
câștigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu Casieria.

Free Spins











3 simboluri Free Spins care apar oriunde pe rolele 3, 4 sau 5 din jocul
principal activează Free Spins.
1 din următoarele 5 funcții este activată în timpul Free Spins: funcția
Multiplier, funcția Symbol Removal, Colossal Wild, Random Wilds și
funcția Double.
Când sunt activate Free Spins, jucătorul selectează una dintre rațe și, astfel,
alege aleatoriu una dintre funcțiile menționate anterior.
Fiecare funcție acordă un număr corespunzător de Free Spins: funcția
Multiplier - 15 Free Spins, funcția Symbol Removal – 12 Free Spins,
Colossal Wild -10 Free Spins, Random Wilds – 8 Free Spins și funcția
Double – 6 Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.

Funcția Multiplier



În timpul funcției Multiplier, toate câștigurile sunt înmulțite cu 3.

Funcția Symbol Removal


La această funcție nu apar pe role simboluri cu câștiguri mici.

Colossal Wild






Colossal Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Free
Spins.
Colossal Wild este mare cât 2 x 2 sau 3 x 3 simboluri și apare doar pe rolele
2, 3 și 4.
La aterizare, Colossal Wild va fi afișat complet sau parțial în funcție de cum
se opresc rolele.
Dacă ia parte la o combinație câștigătoare, Colossal Wild se va împărți în 2
până la 9 simboluri Wild unice.
Orice parte a unui Colossal Wild inclusă pe o linie de miză câștigătoare
plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă conform cu Casieria.

Random Wilds









În timpul acestei funcții, între 2 și 5 Random Wilds aterizează pe role la
fiecare învârtire după ce rolele s-au oprit.
Random Wilds înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Free
Spins.
Dacă Random Wilds aterizează pe Expanding Wild, Expanding Wild se va
extinde așezându-se peste Random Wild (dacă rezultă într-un câștig pe linia
de miză).
Dacă Random Wild aterizează pe Expanding Wild și nu rezultă într-un
câștig pe linia de miză, Random Wild se va pune peste Expanding Wild.
Random Wilds nu se extind.
Random Wilds nu aterizează peste Colossal Wilds.
Substituția Random Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă conform cu Casieria.

Funcția Double



Este posibilă activarea simultană a două dintre funcțiile anterioare.
Cele două funcții sunt alese aleatoriu.

Opţiuni Setări joc


Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.






Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului



Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.38%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Expanding Wild
Wild extensibil
Random Wild
Wild aleator
Colossal Wild
Înlocuitor colosal
Free Spins
Învârtiri gratuite
Multiplier
Multiplicator
Symbol Removal Îndepărtare simbol
Double
Dublu

Regulile jocului Secrets of Atlantis™
















Secrets of Atlantis™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii
(fixe) ce conține o funcție Highlight, Nudge Wilds, Re-Spins cu simboluri
Colossal și Win Both Ways.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Doar câş. mare linie miză act. ambele dir. plătit.





Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din
stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Funcția Highlight













În timpul fiecărei învârtiri, funcția Highlight evidențiază aleatoriu poziții pe
rolele 2, 3 și 4.
Dacă Highlights acoperă complet rolele 2, 3 și 4 la finalul unei învârtiri, este
activată o Re-Spin cu simboluri Colossal.
Un simbol Colossal este un bloc de 3x4 simboluri și poate să apară doar la
Re-Spins cu simboluri Colossal.
Simbolurile Colossal pot fi afișate complet sau parțial în funcție de modul
cum aterizează rola.
Simbolul Colossal va fi întotdeauna afișat complet pe rând.
În timpul unei Re-Spin cu simboluri Colossal, rolele 2, 3 și 4 se transformă
într-o singură rolă cu simboluri Colossal.
Rolele 1 și 5 se reînvârtesc doar cu simboluri obișnuite.
Dacă rola cu simboluri Colossal este complet evidențiată, este activată o ReSpin suplimentară cu simboluri Colossal.
Re-Spins cu simboluri Colossal se termină când rola cu simboluri Colossal
nu este complet evidențiată după o Re-Spin cu simboluri Colossal.
La finalul Re-Spins cu simboluri Colossal, câștigul total de la Re-Spins cu
simboluri Colossal este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a
activat Re-Spins cu simboluri Colossal.
Re-Spins cu simboluri Colossal sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la învârtirea care a activat Re-Spins cu simboluri Colossal.

Nudge Wild




Nudge Wild poate fi afișat complet sau parțial în funcție de modul cum
aterizează rola.
Dacă apare doar o parte din Nudge Wild pe rândurile active, Nudge Wild
este deplasat în sus sau în jos acoperind toată rola.
Când un Colossal Nudge Wild aterizează parțial pe role în timpul unei ReSpin cu simboluri Colossal, Colossal Nudge Wild este deplasat în sus sau
jos acoperind toată rola.

Opţiuni Setări joc



Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).






Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.1%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Highlight
Evidențiere
Colossal
Uriaș
Re-Spin
Re-învârtire
Nudge Wild
Wild deplasat
Wild
Înlocuitor
Win Both Ways
Câştig în ambele direcţii

Regulile jocului Secrets of Christmas™
















Secrets of Christmas™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri ce conține
substituții Wild și Free Spins cu Funcții Bonus Free Spins.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simbol Wild


Simbolurile Wild pot să apară aleator în orice loc pe role în jocul principal și
la Free Spins și să înlocuiască toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Scatter.



Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Free Spins











3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează 10 Free Spins.
Înainte să înceapă Free Spins, există un Bonus Game unde jucătorul alege
din 20 de cadouri de Crăciun pentru a câștiga Funcțiile Bonus Free Spins.
Numărul de selecții este egal cu numărul de simboluri Scatter care au activat
Free Spins.
o 3 Scatter-uri = 3 Cadouri de Crăciun
o 4 Scatters = 4 Cadouri Crăciun
o 5 Scatters = 5 Cadouri Crăciun
Funcțiile Bonus Free Spins includ:
o Free Spins. 2, 3, 4, 5 sau 10 Free Spins suplimentare sunt adăugate la
cele 10 Free Spins inițiale.
o Multipliers. Sunt adăugați multiplicatori suplimentari x1 sau x2 la
multiplicatorul inițial x1 de la Free Spins.
o Wild Reels. Wild Reels acoperă rolele 2 și/sau 4 până când se încheie
Free Spins.
o Simboluri Wild suplimentare. Simbolurile Lumânare și/sau
Clopoțel devin simboluri Wild în timpul Free Spins. Consultați
Casieria pentru simboluri.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Câmpul CÂŞTIG TOTAL include orice câştig de la jocul principal adunat
la orice câştig de la Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.7%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Scatter
Wild
Bell Wild
Candle Wild
Wild Reel
Free Spins
Multiplier

Dispersie
Înlocuitor
Înlocuitor Clopoțel
Înlocuitor Lumânare
Rola Wild
Învârtiri gratuite
Multiplicator

Regulile jocului Sparks™






















Sparks™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține
modul Câștig într-o direcție, modul Câștig în ambele direcții, substituții
Wild și un Expanding Cloning Wild.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Jocul poate fi jucat în modul Câștig într-o direcție sau în modul Câștig în
ambele direcții.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
La modul Câștig într-o direcție, se plătește doar cel mai mare câștig pe o
linie de miză activă.
La modul Câștig în ambele direcții, este plătit doar cel mai mare câștig pe
linia de miză activă din ambele direcții.
La modul Câștig într-o direcție, câștigurile pe linia de miză sunt achitate
dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga până la rola cea mai
din dreapta.
La modul Câștig în ambele direcții, câștigurile pe linia de miză sunt achitate
dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga până la rola cea mai
din dreapta și de la rola cea mai din dreapta până la rola cea mai din stânga.
Atunci când jucați în modul Câștig într-o direcție sau în modul Câștig în
ambele direcții,în joc este afișată casieria corespunzătoare.




Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Wild și Expanding Cloning Wild
















Simbolurile Wild pot să apară aleatoriu în orice loc pe role și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Expanding Cloning Wild.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Simbolurile Expanding Cloning Wild pot să apară în orice loc doar pe rolele
2 și 4 și să înlocuiască toate simbolurile.
Înlocuirea cu simbolul Expanding Cloning Wild plătește cea mai mare
combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu
CASIERIA.
Atunci când simbolul Expanding Cloning Wild apare pe role, acesta fie va
rămâne același, fie se va extinde în sus sau jos sau fie se va extinde în
ambele direcții.
Expanding Cloning Wild clonează simbolul (simbolurile) adiacent de pe
rola din stânga sa pe rola din dreapta sa în ambele moduri Câștig într-o
direcție și Câștig în ambele direcții.
Dacă Expanding Cloning Wilds apar pe rolele 2 și 4 la aceeași învârtire și se
extind pentru a apărea pe același rând, simbolurile (simbolul) clonate inițial
sunt clonate din nou pe rola cea mai din dreapta. De exemplu, simbolul
(simbolurile) clonat inițial (de la rola 1 până la rola 3) poate fi clonat din
nou (de la rola 3 la rola 5).

Simbolurile Expanding Cloning Wild pot să apară ca o suprapunere peste
rolele ce se învârtesc. Simbolurile clonate apar, de asemenea, ca o
suprapunere peste role.
Simbolurile Expanding Cloning Wild se extind la fel la jocul de la modul
Într-o direcție ca și la modul Câștig în ambele direcții.

Opţiuni Setări joc


Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.






Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o



Câştigul jucătorului


Câștigul teoretic al jucătorului pentru acest joc la modul Câștig într-o
direcție este 96.56%. Câștigul teoretic al jucătorului pentru acest joc la
modul Câștig în ambele direcții este 96.54%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Expanding Cloning Wild Înlocuitor extensibil care clonează

Regulile jocului Spiñata Grande™
















Spiñata Grande™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii de
miză. Jocul conține Colossal Symbols, o funcție Mini-Slot, simboluri
stivuite, Free Spins și Colossal Wild.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Casierie
înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea, cu
orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la cea mai
din stânga spre dreapta, cu excepţia simbolurilor Scatter.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simboluri stivuite


Atât la jocul principal cât și la Free Spins, toate simbolurile apar ca
simboluri stivuite pe role, cu excepția simbolurilor Colossal.

Simboluri Colossal








La jocul principal, toate simbolurile apar și sub o formă uriașă. Simbolul
Colossal este un bloc de simboluri de 2x2 sau 3x3 simboluri care apare în
orice loc peste role și se învârte separat deasupra rolelor.
Simbolurile Colossal vor fi afișate complet sau parția în funcție de cum
aterizează rola, însă simbolul Colossal va fi afișat complet pe rând.
La Free Spins, singurele simboluri Colossal sunt simbolul Colossal Bonus,
Colossal Wild și versiunile 3x3 ale simbolurilor Animal Spiñatas (consultați
CASIERIE pentru simbolurile Animal Spiñatas).
Orice parte a simbolului Colossal inclusă într-o linie de miză câștigătoare
acordă câștiguri conform cu casieria.

Colossal Wild




Colossal Wild este un bloc de simboluri de 3x3 simboluri și poate să apară
pe cele 3 role din mijloc doar la Free Spins.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Colossal Bonus.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Simbol Colossal Bonus



Simbolul Colossal Bonus este un bloc de 3x3 simboluri și poate să apară în
orice loc pe role la jocul principal și la Free Spins.
Dacă simbolul Colossal Bonus apare complet sau parțial pe role după o
învârtire, simbolul se transformă într-un Mini-Slot.

Funcția Mini-Slot








Partea simbolului Colossal Bonus care apare pe role după o învârtire se
transformă în 3, 6 sau 9 simboluri individuale Mini-Slot.
Simbolurile Mini-Slot se învârtesc individual.
La jocul principal Mini-Slot conține simboluri Scatter diferite; simboluri
Free Spins, simboluri Extra Spin și 3 simboluri Coin diferite.
o Simbol Bronze Coin = câștiguri de 20 de fise
o Simbol Silver Coin = câștiguri de 40 de fise
o Simbol Gold Coin = câștiguri de 80 de fise
Funcția Mini-Slot învârtește o singură dată. După învârtire, eventualele
câștiguri în fise sunt adunate la câștigul total.
3 simboluri Free Spins care apar în orice loc la Mini-Slot în jocul principal
activează Free Spins.
La Free Spins, Mini-Slot conține doar simbolurile Scatter Extra Spin și
simbolurile Bronze Coin.




Pentru fiecare simbol Extra Spin care apare la Mini-Slot, este acordat 1 Free
Spin suplimentar.
Câștigurile în fise sunt înmulțite cu nivelul mizei.

Free Spins








3 simboluri Free Spins acordă 5 Free Spins. Pentru fiecare simbol Extra
Spin este acordat 1 Free Spin suplimentar.
Dacă funcția Mini-Slot este activată în timpul Free Spins, se pot câștiga Free
Spins suplimentare.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu
suma specificată de dvs.



Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.

Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a
funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de
Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.84%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Colossal Bonus

Bonus uriaș

Free Spins

Învârtiri gratuite

Colossal

Uriaș

Scatter

Dispersie

Mini-Slot

Slot mic

Colossal Wild

Înlocuitor uriaș

Gold Coin

Fisă de aur

Silver Coin

Fisă de argint

Bronze Coin

Fisă de bronz

Extra Spin

Învârtire suplimentară

Regulile jocului Starburst™















Starburst™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri ce conţine funcţia
Starburst™ Wild cu re-învârtiri şi câştiguri win both ways.
Se joacă folosind 10 linii de miză fixe la diferite niveluri ale mizei şi valori
ale fisei.
MIZĂ MAX porneşte jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea
curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolurile Wild Starburst™ înlocuiesc toate simbolurile.
Numai câştigul cel mare pe o linie de miză activă din ambele direcţii este
plătit.
Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din
stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Simbolurile Wild Starburst™







Simbolurile Starburst™ Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3 și 4.
Unul sau mai multe Starburst™ Wilds care apar oriunde pe rolele 2, 3 şi 4
activează funcţia Starburst™ Wild.
Pe durata funcției Starburst™ Wild, Starburst™ Wild-urile se extind pentru
a acoperi toată rola și rămân pe loc în timp ce restul rolelor se re-învârtesc.
Dacă apare un nou simbol Starburst™ Wild în timpul unei re-învârtiri,
acesta se extinde și rămâne pe loc împreună cu eventualele simboluri
Starburst™ Wild anterioare pentru o altă re-rotire.
Funcţia Starburst™ Wild se termină când nu mai apar Starburst™ Wilds noi
pe durata unei re-învârtiri.





După ce un Starburst™ Wild activează o re-învârtire, pot să apară până la 2
simboluri suplimentare Starburst™ Wild care declanșează o re-învârtire
suplimentară sau maxim 3 re-învârtiri.
Re-învârtirile se joacă la aceeaşi miză ca la runda care activează reînvârtirile.

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe JOC
AUTOMAT pe tastatură sau AUTO în panoul de joc şi faceţi apoi clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă(nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.(nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.1%

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.



o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Stickers™


















Stickers™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține substituții
Wild și Sticky Wild, precum și Sticky Spins.
Jocul este redat cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri de miză şi diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Sticky Spins















Atunci când apare pe role un simbol Wild, acesta se comportă ca un Sticky
Wild și acordă o Sticky Spin.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Atunci când apare pe role un simbol Sticky Wild, este acordată o Sticky
Spin.
Simbolurile Sticky Wild pot să apară în orice loc pe role în timpul jocului
principal și la Sticky Spins.
Toate simbolurile Sticky Wild de pe role de la învârtirea inițială rămân pe
poziție pe role în timpul Sticky Spin.
Mai multe simboluri Sticky Wild care apar pe role acordă o Sticky Spin.
Simbolurile Sticky Wild înlocuiesc toate simbolurile.
Înlocuirea simbolului Sticky Wild plătește cea mai mare combinație
câștigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Pot fi activate Sticky Spins suplimentare în timpul Sticky Spin.
Sunt acordate mai multe Sticky Spins dacă apar pe role mai mulți Sticky
Wilds în timpul Sticky Spin.
Sticky Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca
învârtirea care a activat Sticky Spins.
Câștigurile Sticky Spin sunt adăugate la câștigurile de la învârtirea inițială.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat






Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.



Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.69%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Sticky Wild

Wild lipicios

Sticky Spin

Învârtire lipicioasă

Regulile jocului Theme Park: Tickets of Fortune™


Theme Park: Tickets of Fortune™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri
care conține substituții Stacked Wild, Claw Feature și 6 Theme Park Bonus
Games.

















Jocul este redat cu 50 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri de miză şi diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Nivelul mizei 1 înseamnă 25 de fise mizate pe 50 de linii de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Stacked Wild





Simbolurile Stacked Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3 și 4.
Stacked Wild poate acoperi 1, 2 sau toate pozițiile de pe role.
Simbolurile Stacked Wild înlocuiesc pentru toate simbolurile, cu excepția
simbolului Scatter, simbolului Bonus și a simbolului Claw.
Substituțiile cu simbol Stacked Wild plătesc cea mai mare combinație
câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Claw Feature






Simbolul Claw apare pe rola 5 doar la jocul principal.
Când simbolul Claw aterizează, Claw apucă o jucărie de sub role și jucătorul
primește un câștig în fise.
Valoarea câștigului în fise este între 2 și 15 ori valoarea mizei curente.
Câștigul în fise de Claw Feature se adaugă la eventualele câștiguri pe linia
de miză.
Valorile de plată ale fisei se bazează pe nivelul 1 al mizei.

Theme Park Ticket Game





















3 simboluri Scatter care apar pe rolele 3, 4 și 5 activează Theme Park Ticket
Game.
Theme Park Ticket Game poate fi activat și prin intermediul Theme Park
Bonus Wheel (consultați secțiunea Theme Park Bonus Wheel pentru
explicația completă).
Theme Park Ticket Game și Theme Park Bonus Wheel nu pot fi activate
simultan la jocul principal.
La Theme Park Ticket Game, jucătorul câștigă bilete prin oprirea Theme
Park Ticket Wheel. Biletele câștigate permit jucătorului să intre în Theme
Park Map pentru a juca unul sau mai multe Theme Park Bonus Games.
Theme Park Ticket Wheel este o roată împărțită în 12 poziții. Fiecare poziție
acordă un număr diferit de bilete.
Jucătorul oprește Theme Park Ticket Wheel făcând clic pe butonul „Stop”
pentru a câștiga bilete.
Alternativ, Theme Park Ticket Wheel va fi oprită automat după 30 de
secunde.
Când Theme Park Ticket Wheel se oprește într-o poziție, jucătorul primește
numărul de bilete indicat pe respectiva poziție și Theme Park Ticket Wheel
începe să se învârtă din nou până când nu mai rămân învârtiri.
Inițial, jucătorul are 3 învârtiri la Theme Park Ticket Wheel. Unele poziții
acordă învârtiri suplimentare în plus față de biletele câștigate.
Theme Park Ticket Game se închieie când nu mai rămân învârtiri.
Când se termină Theme Park Ticket Game, jucătorul folosește biletele
acordate la Theme Park Map pentru a juca Theme Park Bonus Games.
Theme Park Bonus Games nu pot fi activate automat pe Theme Park Map.
Jocul la fiecare Theme Park Bonus Game costă un anumit număr de bilete,
conform indicațiilor de pe Theme Park Map.
Jucătorul continuă să joace Theme Park Bonus Games până când nu mai
rămân bilete.
La finalul Theme Park Bonus Games, câștigul total de la Theme Park Bonus
Games este adăugat la runda care a activat Theme Park Ticket Game.
Theme Park Ticket Game nu poate fi reactivat.

Theme Park Bonus Wheel







Simbolul Bonus poate să apară doar pe rola 5 din jocul principal și activează
Theme Park Bonus Wheel.
Theme Park Ticket Game și Theme Park Bonus Wheel nu pot fi activate
simultan la jocul principal.
Theme Park Bonus Wheel este o roată împărțită în 11 poziții: 6 poziții
Theme Park Bonus Games, 4 poziții cu câștiguri în fise și poziția Theme
Park Ticket Game.
Jucătorul oprește Theme Park Bonus Wheel făcând clic pe butonul „Stop”.
Alternativ, Theme Park Bonus Wheel poate fi oprită automat după 30 de
secunde.











Dacă Theme Park Bonus Wheel activează un Theme Park Bonus Game,
jucătorul joacă Theme Park Bonus Game activat indiferent de costul
biletului său.
Doar un singur Theme Park Bonus Game poate fi activat la fiecare învârtire
a Theme Park Bonus Wheel.
Dacă Theme Park Bonus Wheel activează Theme Park Ticket Game,
jucătorul joacă Theme Park Ticket Game (consultați secțiunea Theme Park
Ticket Game pentru explicația completă).
La finalul Theme Park Bonus Games, câștigul total de la Theme Park Bonus
Games este adăugat la runda care a activat Theme Park Bonus Wheel.
Dacă Theme Park Bonus Wheel aterizează pe o poziție cu un câștig în fise,
jucătorul primește un câștig în fise care are valoarea mizei curente înmulțite
cu multiplicatorul indicat pe poziție și se revine la jocul principal.
Theme Park Bonus Wheel nu poate fi reactivată.

Theme Park Bonus Games



















Cele 6 Theme Park Bonus Games sunt: Punchbag, Sledgehammer, Can
Tower, Skee Ball, Fishing și Duck Shoot.
La Punchbag Bonus Game, jucătorul lovește cu pumnul Punchbag și
primește un câștig în fise cu suma între 2 și 25 de ori valoarea mizei curente.
La Sledgehammer Bonus Game, jucătorul lovește cu Sledgehammer și
primește un câștig în fise cu suma între 1 și 100 de ori valoarea mizei
curente.
La Can Tower Bonus Game, jucătorul primește 3 turnuri din câte 6 cutii
fiecare.
Fiecare jucător aruncă o minge în fiecare turn pentru a dărâma cutiile.
Fiecare cutie dărâmată acordă jucătorului un câștig în fise care are valoarea
mizei curente înmulțite cu 2.
Dacă este dărâmată fiecare cutie, jucătorul primește câștigul în fise Toate
cutiile dărâmate cu valoarea de 864 de ori valoarea curentă a mizei
suplimentar la câștigul în fise total de la toate Turnurile de cutii.
La Skee Ball Bonus Game, jucătorul aruncă 5 mingii în buzunare.
Fiecare buzunar acordă jucătorului un câștig în fise care are valoarea mizei
curente înmulțite cu numărul indicat pe buzunar.
La Fishing Bonus Game, jucătorul începe cu 5 selecții de pește.
Fiecare Pește acordă jucătorului un câștig în fise cu suma între 2 și 50 de ori
valoarea mizei curente.
Unii pești ar putea acorda în plus și selecții suplimentare.
Pot fi câștigate până la 5 selecții suplimentare.
La Duck Shoot Bonus Game, jucătorul are dreptul la 5 focuri.
Fiecare Rață acordă jucătorului un câștig în fise cu suma între 1 și 50 de ori
valoarea mizei curente.
În plus față de câștigul în fise, este acordat multiplicatorul.








Contorul Multiplicatorului Câștigului total începe de la 1 la începutul Duck
Shoot Bonus Game.
Fiecare Rață poate crește Contorul Multiplicatorului Câștigului total cu 1.
Multiplicatorul maxim pentru Contorul Multiplicatorului Câștigului total
este 4.
La finalul Duck Shoot Bonus Game, multiplicatorul final este aplicat la
toate câștigurile în fise câștigate la Duck Shoot Bonus Game.
Theme Park Bonus Games poate fi activat în două moduri: prin Theme Park
Ticket Game și prin Theme Park Bonus Wheel.
Theme Park Bonus Games nu pot fi jucate automat.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
Dacă se câștigă orice Roată. Oprește Jocul automat dacă este câștigată
orice Roată.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.52%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Scatter
Dispersie
Claw
Gheara
Claw Feature
Funcția Gheara
Punchbag
Sac de box
Sledgehammer
Baros
Can Tower
Turn de cutii
SkeeBall
Skee Ball
Fishing
Pescuit
Duck Shoot
Împușcat de rațe
Theme Park Map
Harta Parcului tematic
Theme Park Bonus Game Jocul Bonus al Parcului tematic
Theme Park Bonus Wheel Roata bonus a Parcului tematic
Theme Park Ticket Game Jocul biletului din Parcul tematic
Theme Park Ticket Wheel Roata biletului de la Parcul tematic

Regulile jocului Twin Spin™






















Twin Spin™ este un slot video cu 5 role şi 243 Direcţii de câştig. Jocul
conţine substituţii Wild şi o funcţie Rolă geamănă la fiecare învârtire care
oferă mai multe şanse la câştiguri mari.
Jocul este jucat cu 243 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (25 de fise pe nivel)
şi diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX începe o rundă de joc cu 243 direcţii de câştig, cel mai mare
nivel al mizei şi valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE.
Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului
pe fiecare dintre role.
Câştigul total în monedă este egal cu câştigul total în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Simboluri identice în orice poziţie pe trei sau mai multe role adiacente,
începând de la rola cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, constituie
o combinaţie câştigătoare.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.
Sunt create mai multe câştiguri când instanţe suplimentare ale aceluiaşi
simbol apar pe aceleaşi role care creează cea mai lungă direcţie de câştig.
Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
Toate câștigurile se plătesc doar pentru combinațiile cu simbol câștigător.
Pentru câştigul total la simbol, înmulţiţi numărul de simboluri identice care
apar pe o rolă cu numărul de simboluri identice de pe celelalte role din cea
mai lungă combinaţie câştigătoarea. Înmulţiţi rezultatul cu valoarea
câştigului fisei pentru cea mai lungă combinaţie câştigătoare cu simboluri
conform cu CASIERIE. Câştigul total pentru învârtire este suma
câştigurilor simbol pentru fiecare tip de simbol.

Wild



Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3, 4 şi 5.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.

Funcţia Twin Reel






Fiecare învârtire începe cu role gemene adiacente şi identice care sunt
conectate între ele. Pe durata învârtirii rolele gemene se pot extinde pentru a
deveni role tripleţi, cvadrupleţi sau chiar cvintupleţi.
La începutul fiecărei învârtiri, rolele gemene identice pot să apară adiacent
pe oricare dintre cele 5 role.
Numărul de role care sunt conectate între ele este aleator şi acest lucru se
face independent la fiecare învârtire.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


3 simboluri bară identice pe role adiacente, începând de la rola cea mai din
stânga, aduc 15 fise. Acestea sunt înmulţite cu 2 (pentru 2 simboluri bară pe
rola 3), oferind un câştig total de 2 x 15 = 30 de fise.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu
suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.6%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Twin Reel

Rolă geamănă

Regulile jocului Warlords - Crystals of Power™








Warlords - Crystals of Power™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 30 de
linii (fixe) ce conține substituții Wild, simboluri stivuite, simboluri Scatter,
Re-Spins, Free Spins și un Random Wild.
Jocul este jucat cu 30 de linii de miză (fixe), o miză de 15 fise (fixă), 1-10
niveluri de miză și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe













JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor cu funcția Final Chance.
Câștigul maxim total în fise este limitat la 100000 înmulțit cu nivelul mizei.

Random Overlay Wild







La fiecare învârtire de la jocul principal, poate fi activată o funcție Random
Overlay Wild. Funcția Random Overlay Wild folosește un set diferit de role
față de jocul principal, fără niciun Scatter pe role.
Există 3 tipuri diferite de Random Overlay Wilds. Funcția Barbarian
Hammer care acordă 4 simboluri Wild sub formă de pătrat pe rolele de la 1
la 4. Funcția Priestess Arrow care acordă de la 2 la 5 simboluri Wild pe
rolele de la 1 la 5. Funcția Samurai Sword care acordă de la 2 la 5 simboluri
Wild pe rolele de la 1 la 4.
După ce funcția este activată, simbolurile vor fi înlocuite cu simboluri
Overlay Wild.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.

Scatter




Jocul conține 3 simboluri Scatter diferite, la fiecare simbol Scatter fiind
asociat un joc Free Spins. Simbolul Scatter albastru este asociat cu
Barbarian Free Spins, simbolul Scatter verde este asociat cu Priestess Free
Spins, iar simbolul Scatter roșu este asociat cu Samurai Free Spins. La jocul
principal, Scatter-urile inițiale acordă fiecare caracteristica jocului respectiv
care este 3 Free Spins, 1 Multiplier sau 1 Sticky Wild.
Jocul Free Spins acordat jucătorului va fi stabilit de tipul de simboluri
Scatter care apar pe role și, în cazul Samurai Free Spins, de poziția
simbolurilor Scatter de pe role.





La jocul principal, Re-Spins sunt acordate când 2 sau mai multe simboluri
Scatter apar pe role. Simbolurile Scatter apar doar pe rolele 2, 3 și 4 și pot să
apară pe toate cele 5 role în timpul Re-Spins.
Dacă simbolurile Scatter sunt de același tip, Re-Spin pornește imediat. Însă,
dacă simbolurile Scatter diferă, acestea se transformă aleatoriu astfel încât
toate simbolurile Scatter vor deveni de același tip înaintea de a începe ReSpin.

Battle






Dacă pe role apar 2 simboluri Scatter diferite, 1 simbol Scatter este ales
aleatoriu după o bătălie pentru a se transforma în celălalt simbol, astfel încât
ambii să fie identici înainte de a porni Re-Spins. Există o șansă de 50/50
pentru simbolul care va fi ales ca simbol Scatter activ.
Dacă pe role apar 2 simboluri Scatter de același tip și 1 simbol Scatter de un
tip diferit, simbolurile Scatter se vor transforma, după o bătălie, în același tip
înainte de a porni Re-Spins. În această situație, există o șansă de 75% ca
simbolul cu 2 simboluri Scatter să devină simbolul activ.
Dacă pe role apar 3 simboluri Scatter de tip diferit, simbolurile Scatter se
vor transforma, după o bătălie, în același tip înainte de a porni Re-Spins. În
această situație, există o șansă egală pentru ca fiecare simbol să devină
simbolul activ.

Re-Spins





În timpul Re-Spin sau Re-Spins, Scatter-urile active vor rămâne pe poziția
lor și celelalte simboluri devin inactive.
Nu există câștiguri suplimentare pe linia de miză în timpul Re-Spins.
Pot fi activate Re-Spins suplimentare după Re-Spin inițială dacă apare un
nou simbol Scatter de același tip cu cel care este deja activ.
3 sau mai multe simboluri Scatter activează Free Spins. Dacă Free Spins nu
sunt activate după Re-Spins, jucătorul are o singură ultimă șansă de a le
activa.

Final Chance




Dacă Re-Spins sunt declanșate cu 2 simboluri Scatter și nu apar simboluri
Scatter suplimentare în timpul Re-Spins, jucătorul va primi o funcție
aleatorie care va descoperi un câștig în fise cu valoarea între 3 și 100 de ori
valoarea mizei sau va descoperi un simbol Scatter pe o poziție aleatorie pe
role.
Fisele câștigate la funcția aleatorie sunt adunate la eventualele câștiguri pe
linia de miză.





Dacă funcția Final Chance descoperă un simbol Scatter, noul simbol Scatter
va fi pus aleatoriu pe role și Free Spins vor începe, ceea ce înseamnă că nu
sunt acordate Re-Spins suplimentare.
Când nu mai sunt activate Re-Spins, dacă pe role există 3 sau mai multe
simboluri Scatter active și de același tip, Free Spins vor începe.

Free Spins













Există 3 tipuri diferite de Free Spins, fiecare fiind asociate cu unul dintre
cele 3 tipuri diferite de simboluri Scatter: Barbarian Free Spins cu simbolul
Scatter albastru acordă un număr minim de 9 Free Spins. Priestess Free
Spins cu simbolul Scatter verde acordă 7 Free Spins. Samurai Free Spins cu
simbolul Scatter roșu acordă 5 Free Spins. Fiecare joc de Free Spin folosește
propriul său set de role care conține tipul de simbol Scatter identic cu cel
care a activat runda de Free Spins.
Simbolurile Scatter care apar în timpul Free Spins nu vor declanșa nicio ReSpins și comportamentul lor diferă în funcție de jocul Free Spins care a fost
activat.
În timpul Free Spins, simbolurile Scatter suplimentare care apar pe role vor
activa o funcție care depinde de Jocul Free Spins.
La Barbarian Free Spins, sunt prezente doar simbolurile războinic și animal
și un simbol Scatter nou care apare pe role adaugă 3 Free Spins
suplimentare.
La Priestess Free Spins, simbolurile Scatter suplimentare cresc un
multiplicator cu x1 pentru fiecare Scatter.
La Samurai Free Spins, simbolul Scatter devine un Sticky Wild pe durata
Free Spins.
Câștigurile de la Free Spin și Random Wild sunt adăugate la eventualele
câștiguri pe linia de miză.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, funcțiile câștigate de la toate simbolurile Scatter
suplimentare sunt activate imediat și înainte de a calcula câștigurile pentru
respectiva învârtire. Dacă apar simultan mai multe simboluri Scatter, atunci
funcția apare o singură dată pentru fiecare simbol Scatter nou.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat











Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câștigate Re-Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă ReSpins.
Dacă sunt câştigate Barbarian Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă
sunt câștigate Barbarian Free Spins.
Dacă sunt câștigate Priestess Free Spins. Oprește Jocul automat dacă sunt
câștigate Priestess Free Spins.
Dacă sunt câștigate Samurai Free Spins. Oprește Jocul automat dacă sunt
câștigate Samurai Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:

o
o

Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.89%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Stacked symbol
Simboluri stivuite
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Re-Spin
Re-învârtire
Multiplier
Multiplicator
Sticky Wild
Înlocuitor lipicios
Random Wild
Wild aleator
Random Overlay Wild Wild cu suprapunere
Final Chance
Ultima șansă
Battle
Bătălie
Barbarian Free Spins Învârtiri gratuite cu barbar
Priestess Free Spins Învârtiri gratuite cu preoteasă
Samurai Free Spins
Învârtiri gratuite cu samurai
Hammer
Ciocan
Arrow
Săgeată
Sword
Sabie

Regulile jocului Wild Water™







Wild Water™ este un slot video cu 5 role, 20 de linii de miză care conține
substituții Wild, Free Spins, simboluri stivuite și câștiguri bonus speciale
Surf Team și Surfs Up.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe), nivelurile mizei 1-10 și cu
diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.












MIZĂ MAX redă jocul pe 20 linii de miză, cel mai ridicat nivel al mizei şi
la valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se aplică exclusiv la câștigurile pe linia de miză și la
câștigurile bonus Surf Team și Surf’s Up.

Simboluri stivuite






Atât în jocul principal cât și la Free Spins, simbolurile surfer apar ca
simboluri stivuite pe role (consultați pagina 4 din Casierie pentru
simbolurile surfer).
Un simbol stivuit este un simbol care fie acoperă parțial o rolă (1 sau 2
poziții pe o rolă), fie acoperă toate cele 3 poziții pe o rolă.
Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de
modalitatea de aterizare a rolei.
Orice parte dintr-un simbol surfer stivuit inclus într-o linie de miză
câștigătoare se plătește în conformitate cu casieria.

Câștigurile bonus Surf Team și Surfs Up.


Atât la jocul principal cât și la Free Spins, câștigurile bonus Surf Team și
Surf’s Up sunt activate când orice combinație a tuturor celor 5 simboluri
surfer sau a tuturor celor 5 simboluri diferite de surfer apare pe toate cele 5
role.

Câștigul bonus Surf Team
o

Toate cele 5 simboluri diferite de surfer care apar ca simboluri
stivuite de câte 3 pe toate cele 5 role plătesc miza curentă x200.

Câștigul bonus Surf’s Up

Orice combinație de 5 simboluri surfer care apar ca simboluri stivuite
de 3 pe toate cele 5 role plătește miza curentă x20.
Câștigurile bonus în fise de la Surf Team și Surf’s Up sunt egale cu miza
curentă înmulțită cu multiplicatorul aplicabil pentru câștigul bonus (x200
sau x20).
Câștigurile bonus în monedă Surf Team și Surf’s Up sunt egale cu câștigul
în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Un câștig bonus Surf’s Up nu poate fi câștigat în același timp cu un câștig
bonus Surf Team.
Câștigurile pe linia de miză sunt adunate cu toate câștigurile bonus Surf
Team și Surf’s Up.
o







Wild





Simbolurile Wild pot să apară pe orice rolă din jocul principal şi la Free
Spins şi înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
La Free Spins, simbolurile Wild se extind automat pentru a acoperi toată
rola pe care apar dacă au ca rezultat un câștig pe linia de miză.
Simbolurile Wild nu pot înlocui simbolurile surfer pentru a completa
câștigurile bonus Surf Team și Surfs Up.

Free Spins








3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role în jocul principal
activează Free Spins.
Numărul de Free Spins câştigate este conform cu Casierie.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
CÂȘTIG TOTAL afișează toate câștigurile de pe durata Free Spins adunate
cu toate câștigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.

Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a
funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de
Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.4%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Surf Team

Echipa de surf

Surfs Up

Ideal pentru surf

Regulile jocului Wild Wild West: The Great Train Heist™




















Wild Wild West: The Great Train Heist™ este un slot video cu 5 role, 3
rânduri și 10 linii (fixe) care conține 4 funcții Wild diferite, Free Spins și o
funcție Pick and Click.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Simbolurile Wild obișnuite acționează doar ca simboluri Wild și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Bonus.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză cu excepția
câștigurilor în fise din timpul funcției Pick and Click.



La finalul funcției Pick and Click, câștigul total de la funcția Pick and Click
este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat funcția Pick
and Click.

Free Spins















3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
şi la Free Spins activează Free Spins conform cu Casierie.
3 Scatters = 10 Free Spins
4 Scatters = 20 Free Spins
5 Scatters = 30 Free Spins
Înaintea începerii sesiunii de Free Spins, apare Wild Selector Wheel și
începe să se învârtă. După ce jucătorul oprește roata, este selectată și
activată aleatoriu o funcție Wild.
Alternativ, roata se oprește automat după 30 de secunde.
În timpul Free Spins, un simbol Overlay Wild apare aleatoriu pe rolele 1-3
la fiecare învârtire și funcționează la fel ca funcția Wild activă.
Simbolul Overlay Wild apare aleatoriu pe o poziție a rolei care nu este deja
acoperită cu o funcție Wild.
Simbolurile Scatter sunt numărate înainte activării oricărui simbol Overlay
Wild sau funcții Wild.
Free Spins suplimentare câștigate sunt adăugate automat la sesiunea curentă
de Free Spins fără o nouă Wild Selector Wheel.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Fiecare sesiune de Free Spins conține în mod aleatoriu una din cele patru
funcții Wild diferite care pot să apară în orice loc pe role:
Wild obișnuit



Simbolurile Wild obișnuite se comportă doar ca simboluri Wild și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Expanding Wild



Simbolurile Expanding Wild se extind automat pentru a acoperi toată rola pe
care apar dacă rezultă într-un câştig pe linia de miză.
X2 Multiplier Wild



Câștigurile cu simboluri X2 Multiplier Wild sunt înmulțite cu x2 la
completarea unei linii de miză câștigătoare.

Spreading Wild


Simbolul Spreading Wild transformă 1 simbol adiacent sau de pe diagonală
într-un simbol Wild suplimentar.

Funcția Pick and Click






Funcția Pick and Click este activată când apar pe role 3 simboluri Bonus,
doar la jocul principal. Simbolurile Bonus apar pe rolele 1, 3 și 5.
Jucătorul face clic pe unul dintre simbolurile Bonus pentru a descoperi un
câștig în fise.
La fiecare joc Pick and Click este acordat doar 1 premiu.
După ce jucătorul află câștigul, sunt afișate valorile câștigului în fise pentru
celelalte 2 simboluri Bonus neselectate.
Câștigul în fise de la jocul Pick and Click variază între x5 - x50 X valoarea
mizei.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă este câștigat Pick and Click. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Pick and Click.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.



Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.7%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Bonus
Bonus
Pick and Click
Selectare & Clic
Expanding Wild
Wild extensibil
Multiplier Wild
Înlocuitor multiplicator
Spreading Wild
Wild dispersat
Wild Selector Wheel Roata de selectare a înlocuitorului
Overlay Wild
Wild cu suprapunere

Dracula Regulile jocului™
Prezentare joc

















Dracula este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii care conține Free
Spins, substituții Wild, simboluri stivuite, Stacked Wilds și Funcția Liliac.
Jocul se desfăşoară cu 40 de linii de miză (fixe), de la 1 la 10 niveluri ale
mizei şi diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe numărul maxim de linii de miză, la cel mai mare
nivel al mizei și la valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Wild și Stacked Wild







Simbolurile Wild pot să apară în orice loc doar pe rolele 2, 3 și 4 din jocul
principal și înlocuiesc toate simbolurile.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Simbolurile Stacked Wild pot să apară oriunde doar pe rola 3 la Free Spins
și pot fi afișate complet sau parțial în funcție de cum aterizează rola.
Simbolurile Stacked Wild înlocuiesc toate simbolurile, inclusiv simbolurile
liliac, și plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de
miză în conformitate cu Tabelul de plăți.
Simbolurile liliac care se suprapun peste Stacked Wild după oprirea rolelor
vor dispărea, lăsând descoperit Stacked Wild.

Free Spins












O stivă complet vizibilă cu simbolul Dracula aflată pe rola 2 și o stivă
complet vizibilă cu simbolul Doamnă care apare simultan pe rola 4 la jocul
principal activează 10 Free Spins conform cu Tabelul de plăți.
Un simbol Stacked Wild complet vizibil care apare pe rola 3 în timpul Free
Spins activează 2 Free Spins suplimentare.
Orice parte din simbolurile stivuite incluse pe o linie de miză câștigătoare
plătește conform cu Tabelul de plată.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
În jocul principal, nu pot fi câștigate Free Spins dacă Funcția Liliac este
activată.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcția Liliac








La jocul principal, funcția Liliac este activată aleatoriu și poate fi activată
doar o singură dată per învârtire.
La Free Spins, funcția Liliac apare la fiecare învârtire și este activată doar o
singură dată per învârtire.
Atunci când a fost activată funcția Liliac, vor zbura un număr aleatoriu de
lilieci și aceștia vor ateriza în orice loc pe rolele care se învârt, ca o
suprapunere în formație grupată.
La jocul principal, numărul de lilieci variază între 4 și 12, iar la Free Spins
între 4 și 20.
După ce liliecii s-au așezat pe role, toți liliecii din grup se transformă în
același simbol activat aleatoriu, inclusiv simbolul Wild.
Dacă sunt activați 20 de lilieci la funcția Liliac, toate rolele sunt umplute cu
lilieci.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.
Opţiuni complexe joc automat









Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe JOC
AUTOMAT pe tastatură sau AUTO în panoul de joc şi faceţi apoi clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.58%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Stacked Wild

Înlocuitor grămadă

Free Spins

Învârtiri gratuite

Bat Feature

Funcția Liliac

Regulile jocului European Roulette™
Cuprins
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Prezentare joc





European Roulette este un joc clasic de ruletă care conține mize anunțate,
mize speciale și opțiuni mize favorite.
Roata ruletei are 37 de sloturi numerotate de la 0 la 36. Obiectivul jocului
este să ghiciţi în care slot va ajunge bila după ce roata se învârteşte.
Mizele minime şi maxime pentru masă sunt afişate în
secţiunea MIN/MAX a mesei.
Plățile sunt făcute în conformitate cu Casieria. Pentru a vedea Casieria,
apăsați butonul i de pe tastatură sau, alternativ, consultați secțiunea Plăți de
mai jos.

Plasarea mizelor



Puteți indica diferite poziții de pe masă pentru a evidenția respectivele mize.
Când o poziție a mizei este evidențiată, apare o fereastră care afișează
limitele minime și maxime pentru respectiva miză.










Pentru a plasa o miză, selectați valoarea jetonului și faceți clic pe un număr
sau pe o poziție de mizare din tabel. Clicurile suplimentare adaugă numărul
respectiv de jetoane de aceeași valoare cu miza selectată.
Dacă există săgeți active care indică spre stânga și dreapta jetoanelor, faceți
clic pe acestea pentru a vedea valorile suplimentare ale jetonului cu care
puteți miza.
După plasarea unei mize puteţi pune cursorul peste jetoanele de pe masă
pentru a vedea valoarea totală a mizei şi plata totală în caz de câştig.
Când ați terminat mizarea, apăsați butonul ROTIRE pentru a porni o rundă
de joc. În acel moment bila este lansată pe roata ruletei.
Când bila ajunge pe un slot, numărul câştigător este anunţat şi toate mizele
câştigătoare sunt plătite.
Se poate învârti roata fără a se plasa nicio miză.

Ajustare automată miză




Dacă o miză depășește limita de mizare sau limita mesei, funcția Ajustare
automată miză ajustează automat miza la valoarea maximă posibilă. Dacă
miza este alcătuită din mai multe poziții de miză, acestea vor fi reduse
proporțional cu pozițiile de miză incluse. Dacă miza redusă este prea mică
pentru a acoperi toate pozițiile de miză dorite, jetoanele vor fi plasate pe cât
mai multe poziții posibile. Dacă nu pot fi acoperite toate pozițiile de miză
posibile, jocul va alege aleatoriu care poziții vor primi jetoane.
Deschideți Setări joc pentru a activa funcția.

Tipuri de mize




În acest joc puteți face mize pe interior, mize pe exterior, mize anunțate și
mize speciale.
Mize pe interior
Mizele pe interior sunt mize plasate pe numere specifice de pe suprafaţa
mesei. Mizele pe interior includ următoarele:
o Directă. O miză directă este o miză plasată pe un singur număr.
Pentru a face o miză directă, puneţi un jeton pe un număr de pe masă.
o Divizată. O miză divizată este o miză plasată pe 2 numere adiacente.
Pentru a face o miză divizată, plasaţi un jeton pe linia dintre oricare 2
numere adiacente.
o Linie de trei (stradă). O miză linie de trei (stradă) este o miză pe un
rând de 3 numere. Pentru a face o miză stradă, puneți un jeton pe linia
de la începutul unuia din cele 12 rânduri. Puteți face și o miză linie de
trei (stradă) pe 0, 1, 2 sau pe 0, 2, 3 plasând un jeton pe colțul de la
intersecția celor 3 numere.
o Colţ. O miză colţ este o miză pe 4 numere. Pentru a face o miză colţ,
puneţi un jeton pe colţul comun al 4 numere. Puteți face și o miză colț












pe 0, 1, 2, 3 plasând un jeton pe colțul de la intersecția lui 0 cu rândul
1, 2, 3.
o Linie de șase. O miză linie de șase este o miză pe 6 numere; 2
rânduri a câte 3 numere, fără 0. Pentru a face o miză linie de șase,
puneţi un jeton pe startul liniei care separă 2 rânduri.
Mize pe exterior
Mizele pe exterior sunt mize plasate pe zonele mesei care reprezintă grupuri
de numere. Mizele pe exterior includ:
o Coloană. O miză coloană este o miză pe 12 numere; 1 coloană de 12
numere. Pentru a face o miză coloană, puneţi un jeton pe una dintre
cele 3 zone etichetate 2 to 1.
o Duzină. O miză duzină este o miză pe 12 numere; 4 rânduri de 3
numere. Pentru a face o miză duzină, puneți un jeton pe una din
zonele denumite 1st 12, 2nd 12 sau 3rd 12.
o Roşu/Negru. O miză roşie sau neagră este o miză pe 18 numere; fie
pe toate numerele negre, fie pe toate numerele roşii. Pentru a face o
miză roşie sau neagră, plasaţi un jeton pe oricare dintre zonele
etichetate roşu sau negru.
o Par/Impar. O miză pară sau impară este o miză pe 18 numere; fie pe
toate numerele pare, fără 0, fie pe toate numerele impare. Pentru a
face o miză pară sau impară, plasaţi un jeton pe zona
intitulată Par sau pe zona intitulată Impar.
o 1-18/19-36.O miză 1-18 sau 19-36 este o miză pe 18 numere; fie pe
primele 18 numere, fără 0, fie pe ultimele 18. Pentru a face o miză 118 sau 19-36, puneţi un jeton pe zona denumită 1-18 sau pe zona
denumită 19-36.
Mize anunțate
Mizele anunțate sunt unul sau mai multe mize pe interior pe o serie de
numere după cum apar pe roata ruletei.
Unele mize anunțate au un număr minim de jetoane care trebuie plasate
pentru ca miza să fie făcută. Consultați secțiunea Plată pentru mai multe
informații.
Mizele anunțate sunt realizate prin plasarea jetoanelor direct pe pista de
curse a ruletei.
Pentru a deschide pista de curse, faceți clic pe butonul pistă de cursă de pe
tastatură.
Mizele anunțate includ:
o Number and neighbors. O miză numărul şi vecinii este implicit o
miză pe 5 numere; 1 număr plus cele 2 numere care apar în ambele
laturi ale acelui număr pe ruletă. Pentru a face o miză numărul şi
vecinii, plasaţi un jeton pe un număr pe pista de curse.
o Pentru a mări sau reduce numărul de vecini incluși într-o miză
numărul și vecinii, dați clic pe butoanele (+) și (-) aflate pe pista de
curse. Numărul maxim de vecini este 8.

Jeu Zero. O miză jeu zero este o miză pe o serie de 7 numere: 12, 35,
3, 26, 0, 32, 15. Pentru a face o miză jeu zero, plasaţi un jeton pe zona
de pe pista de curse intitulată Zero.
o Tiers. O miză tiers este o miză pe o serie de 12 numere: 27, 13, 36,
11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Pentru a face o miză tiers, plasaţi un
jeton pe zona pistei de curse intitulată Tiers.
o Orfani. O miză orfani este o miză pe 2 serii de 8 numere: 17, 34, 6 și
1, 20, 14, 31, 9. Pentru a face o miză orfani, puneți un jeton pe zona
de pe suprafața de joc denumită Orfani.
o Voisins. O miză voisins este o miză pe o serie de 17 numere: 22, 18,
29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Pentru a face o
miză voisins plasaţi un jeton pe zona pistei de cursă
intitulată Voisins.
Mize speciale
Mizele speciale sunt tipuri de mize call și sunt realizate prin plasarea
jetoanelor direct pe numele mizei din meniul Mize speciale. Pentru a
deschide meniul Mize speciale, faceți clic pe butonul Mize preferate.
Mizele speciale sunt fie mai multe mize pe interior de același tip, fie
combinații de mize pe interior. Numărul minim de jetoane necesare pentru
realizarea unei mize speciale este afișat în meniul Mize speciale. Alternativ,
puteți consulta secțiunea Plată.
Mizele speciale includ:
o Roșu și Negru divizat.O miză roșu sau negru divizat este o miză pe
toate mizele divizate posibile pe numerele roșii (9/12, 18/21, 16/19,
27/30) sau pe toate mizele divizate posibile pe numerele negre (8/11,
10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31).
o Finale Plein. O miză finale plein este o miză pe un număr și pe toate
numerele ulterioare care se termină în respectivul număr. De
exemplu, o miză pe Final Plein 7 va fi o miză pe 7, 17, 27, în timp ce
o miză pe Finale Plein 2 va fi o miză pe 2, 12, 22, 32.
o Finale Cheval. O miză finale cheval este o miză divizată pe 2 numere
și mizele divizate suplimentare pe acele numere care se termină în
aceeași pereche de cifre. De exemplu, o miză pe Finale Cheval 3/6
include mizele divizate pe 3/6, 13/16, 23/26, și 33/36.
o Finale Cheval/Plein. O miză finale cheval/plein este o miză divizată
pe 2 numere și pe toate numerele care se termină în acele 2 numere.
Numerele ne-adiacente cu același model au mize directe plasate pe
ele. De exemplu, o miză pe Finale Cheval/Plein 4/5 include mize
divizate pe 4/5, 14/15, 34/35 și mize directe pe 24 și 25.
o








Plăţi


Următorul tabel prezintă toate mizele disponibile cu numărul minim de
jetoane necesare pentru a plasa miza, precum şi plăţile corespunzătoare.

Miză

Numărul minim de jetoane

Plată

Straight

1

35:1

Split

1

17:1

Three line (street)

1

11:1

Corner

1

8:1

Six line

1

5:1

Column

1

2:1

Dozen

1

2:1

Red/Black

1

1:1

Even/Odd

1

1:1

1-18/19-36

1

1:1

Number and Neighbours 1

35:1

Jeu Zero

4 (3 mize divizate şi 1 miză directă)

Divizată - 17:1
Directă - 35:1

Tiers

6 (6 mize divizate)

17:1

Orphelins

5 (4 mize divizate şi 1 miză directă)

Divizată - 17:1
Directă - 35:1

Voisins

Divizată - 17:1
9 (1 miză linie de trei din 2 jetoane, 5
Linie de trei
mize divizate şi 1 miză colţ cu 2
(stradă) - 11:1
jetoane)
Colţ - 8:1

Red Splits

4

17:1

Black Splits

7

17:1

Finale Plein 0, 1, 2, 3, 4,
4 (4 mize directe)
5, 6

35:1

Finale Plein 7, 8, 9

3 (3 mize directe)

35:1

Finale Cheval 0/3, 1/4,
2/5, 3/6

4 (4 mize divizate)

17:1

Finale Cheval 4/7, 5/8,
6/9, 7/10, 8/11, 9/12

3 (3 mize divizate)

17:1

Finale Cheval/Plein 0/1,
1/2, 2/3, 4/5, 5/6

5 (3 mize divizate și 2 mize directe)

Divizată - 17:1
Directă - 35:1

Finale Cheval/Plein 6/7

5 (2 mize divizate și 3 mize directe)

Divizată - 17:1
Directă - 35:1

Finale Cheval/Plein 3/4

6 (2 mize divizate și 4 mize directe)

Divizată - 17:1
Directă - 35:1

Finale Cheval/Plein 7/8,
8/9, 9/10

4 (2 mize divizate și 2 mize directe)

Divizată - 17:1
Directă - 35:1

Mize preferate







Jocul are funcţia de Mize preferate, care vă permite să salvaţi mizele în orice
configuraţie şi să le plasaţi automat.
Pentru a salva o miză ca preferată, plasaţi toate mizele pe masă şi după
aceea deschideţi meniul mize preferate. Introduceţi numele pentru miză şi
apăsaţi OK.
Pentru a plasa una dintre mizele preferate pe masă, selectaţi o valoarea a
jetonului şi deschideţi meniul mize preferate. Selectaţi o miză din listă şi
toate jetoanele sunt plasate automat.
Pentru a șterge o miză preferată, închideți miza din listă apăsând butonul x.

Statistici și Tablou











Panoul de statistici afișează rezultatele rundei de joc, numerele fierbinți și
reci și statisticile mesei.
Pentru a deschide panoul cu statistici, apăsați butonul statistici.
Statistici roată. Această secțiune a panoului afișează distribuția numerelor
câștigătoare pentru ultimele 500 de runde.
Numere fierbinți. Afișează cele 4 numere extrase cel mai frecvent în
ultimele 500 de învârtiri. Al doilea rând prezintă de câte ori au fost extrase
numerele fierbinți la ultimele 500 de învârtiri.
Numere reci. Afișează cele 4 numere cu cele mai multe învârtiri trecute de
la ultima apariție a numărului în ultimele 500 de învârtiri. Al doilea rând
prezintă de câte ori au fost extrase numerele reci la ultimele 500 de învârtiri.
Grafice bară. Această secțiune a panoului prezintă mizele Roșu/Negru și
Par/Impar și afișează procentul de runde de joc care s-au terminat cu unul
dintre aceste rezultate, inclusiv cu 0.
Puteți realiza mize directe pe numere calde și reci și pe statisticile roții sau
puteți realiza mize exterioare prin plasarea jetoanelor direct pe tablou sau
panou.

Opţiuni Setări joc










Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Vocea crupierului. Pornește sau oprește vocea Crupierului.
Muzica de fundal. Activaţi sau dezactivaţi coloana sonoră din fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Coloană sonoră. Alegeți o coloană sonoră pentru joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire
rapidă. (nu este disponibil în toate cazinourile).
Calitatea grafică. Reglează calitatea grafică pentru performanțe optime.
Intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Evidențiere miză. Pornește sau oprește evidențierea mizei.




Ajustare automată miză. Pornește sau oprește funcția Ajustare automată
miză
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe AUTO în
panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă soldul crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu suma
specificată de dvs.
Dacă soldul scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu suma
specificată de dvs.
Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 97.30%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Straight

Directă

Split

Divizată

Three Line (Street)

Linie de trei (stradă)

Corner (Square)

Colţ (Pătrat)

Six Line

Linie de şase

Dozen

Duzină

Red/Black

Roşu/Negru

Even/Odd

Par/Impar

Number and neighbours Numărul şi vecinii
Red Spilts

Roşu se divizează

Black Spilts

Negru se divizează

Column

Coloană

Regulile jocului Planet of the Apes


















Planet of the Apes este un slot video cu două zone de joc, fiecare cu 5 role, 3
rânduri, 20 de linii (fixe) și care conține 2 tipuri diferite de Free Spins,
simboluri Bonus, simboluri Scatter, substituții Wild, o funcție Stacked Wild,
2 funcții Bonus și o funcție Dual.
Jocul se joacă pe două zone de joc, fiecare cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10
niveluri ale mizei (20 de fise pe nivel) și valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Atunci când jocul se învârte, se joacă simultan pe cele două zone, jucătorul
neputând să aleagă între acestea.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Scatter și Bonus.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta de pe fiecare zonă de joc.












Câștigul în fise pentru simbolurile Scatter este egal cu valoarea afișată
în TABELUL DE PLĂȚI înmulțită cu nivelul mizei.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Câștigurile de la funcția Dual, funcția Stacked Wild, funcția Rise Bonus,
funcția Dawn Bonus, Rise Free Spins și Dawn Free Spins sunt adăugate la
eventualele câștiguri de la învârtirea inițială.
Rise Free Spins și Dawn Free Spins sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca runda care le-a activat.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Scatter.
Funcția Stacked Wild, funcția Rise Bonus, funcția Dawn Bonus și funcția
Dual pot fi activate doar la jocul principal.
Funcția Stacked Wild, funcția Rise Bonus și funcția Dawn Bonus nu pot fi
activate simultan. Free Spins pot fi, de asemenea, activate suplimentar la
funcțiile Bonus.
Câmpul Câștig total afișat pe ecran în timpul Rise Free Spins și Dawn Free
Spins include eventualele câștiguri din timpul Free Spins adăugate la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins.

Funcția Stacked Wild


Funcția Stacked Wild este declanșată în zona de joc Rise atunci când o rolă
este acoperită complet cu WIld-uri. Stacked Wilds sunt duplicate după aceea
pe zona de joc Dawn în pozițiile corespunzătoare.

Funcția Rise Bonus





Dacă simbolul Rise Bonus aterizează pe prima rolă, funcția Rise Bonus este
declanșată.
Funcția Rise Bonus este un câștig în fise suplimentar care este acordat la
fiecare simbol om sau maimuță afișat pe ecran, cu excepția simbolului
Scatter, și apare doar în zona de joc Rise. Câștigul în fise aste achitat
suplimentar la eventualele câștiguri pe linia de miză de pe role atunci când
funcția este activată.
Câștigul maxim în fise pentru funcția Rise Bonus de la nivelul 1 al mizei
este de 1590 de fise sau echivalentul a de 79,5 ori valoarea mizei.

Funcția Dawn Bonus



Dacă simbolul Dawn Bonus aterizează pe ultima rolă, funcția Dawn Bonus
este declanșată.
Funcția Dawn Bonus este o funcție care transformă simbolurile maimuță și
om în același simbol și apare doar în zona de joc Dawn.








Dacă există deja una sau mai multe combinații câștigătoare valide, simbolul
selectat este simbolul cu cea mai mare valoare din combinație. În restul
cazurilor, simbolul este ales aleatoriu.
Simbolurile transformate sunt doar în zona de joc Dawn.
Simbolul selectat pentru transformare este ales dintre simbolurile maimuță
sau om.
Mai întâi are loc transformarea, după care sunt calculate câștigurile pe linia
de miză.
Simbolul Scatter nu va fi transformat.

Funcția Dual











Înainte de fiecare învârtire există șansa ca funcția Dual să fie declanșată.
Dacă funcția Dual este declanșată, este ales un simbol pentru fiecare zonă de
joc, același simbol neputând fi ales pentru ambele zone de joc și, de
asemenea, simbolurile Wild și Scatter nu pot fi alese.
Rolele conțin doar aceste două simboluri, restul spațiului de pe role este gol.
Dacă un simbol aterizează în zona de joc corespunzătoare atunci când rolele
se opresc, acesta rămâne lipit.
Dacă un simbol aterizează pe cealaltă zonă de joc, acesta se transferă pe
zona de joc corectă în poziția corespunzătoare.
Dacă apare cel puțin un simbol nou în zona de joc corespunzătoare, jocul se
reînvârtește.
Dacă un simbol aterizează în cealaltă zonă de joc și poziția corespunzătoare
este deja ocupată în zona de joc corectă, simbolul nu se poate transfera.
Jocul se re-învârtește până când nu mai sunt simboluri noi în fiecare zonă.
Funcția Dual nu poate fi activată cu nicio altă funcție.
Nivelul mizei și valoarea fisei în timpul funcției Dual sunt identice cu
nivelul mizei și valoarea fisei de la runda care a activat funcția Dual.

Câștiguri Scatter




3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
acordă un câștig.
Simbolurile Scatter din zonele de joc Rise și Dawn sunt tratate ca două
simboluri diferite și sunt contorizate separat.
Simbolurile Rise Scatter și Dawn Scatter pot să apară doar la jocul principal.

Rise Free Spins




3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în zona de joc
Rise activează Rise Free Spins.
Doar zona de joc Rise este activă în timpul Rise Free Spins.
Sunt acordate 10 Free Spins.









În timpul Rise Free Spins, numărul de simboluri Wild care aterizează la
fiecare învârtire sunt colectate într-un contor Wild de pe ecran. Fiecare
simbol Wild care aterizează pe role adaugă 1 unitate la contor.
La ultima învârtire, după ce rolele se opresc din învărtire (dar nu înainte de
evaluarea eventualelor câștiguri), simbolurile Wild sunt plasate aleatoriu pe
zona de joc și, după ce se termină acest lucru, câștigul este evaluat.
Numărul maxim de simboluri Wild care pot fi colectate în timpul Rise Free
Spins este 15.
Simbolurile Wild care aterizează pe ecran în timpul ultimei Rise Free Spin
nu vor fi adăugate la contorul colector de Wild.
După ultima învârtire, simbolurile Wild suprapuse de la contorul de
colectare pot fi puse deasupra simbolurilor Wild existente care au aterizat pe
role la ultima învârtire.

Dawn Free Spins














3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în zona de joc
Dawn activează Dawn Free Spins.
Doar zona de joc Dawn este activă în timpul Dawn Free Spins.
Sunt acordate 15 Free Spins.
La Dawn Free Spins, există 3 simboluri diferite de colectare care activează
contorul corespunzător: Multiplier, Extra Wild și Extra Free Spins.
Atunci când aterizează un simbol colectare, acesta umple contorul
corespunzător cu 1 unitate. Atunci când contorul este plin, acesta activează o
funcție, pentru umplerea oricărui contor fiind necesare 3 simboluri.
Contorul Extra Free Spins acordă 3 Free Spins suplimentare de fiecare dată
când este plin.
Jucătorul începe Dawn Free Spins cu multiplicatorul 1. De fiecare dată când
contorul Multiplier este umplut, multiplicatorul este crescut cu 1 unitate
până când se ajunge la multiplicatorul x5. Multiplicatorul curent/simbolul
Wild vor fi evidențiate pe ecranul jocului.
Contorul Extra Wild transformă unul dintre simbolurile om într-un simbol
Extra Wild de fiecare dată când este umplut pentru restul Free Spins.
În cazul în care se atinge limita la Multiplier sau toate cele 3 simboluri au
fost transformate în Extra Wild, următoarele apariții ale simbolurilor
colectare Multiplier/Extra Wild vor fi afișate ca simboluri colectare Extra
Free Spins.
Simbolurile Extra Wild vor înlocui toate simbolurile, cu excepția
simbolurilor de colectare Multiplier, Extra Wild și Extra Free Spins.

Free Spins multiple


Dacă 3 sau mai multe simboluri Scatter aterizează pe ambele zone de joc la
aceeași învârtire, sunt declanșate ambele Free Spins și sunt jucate una după
cealaltă, începând cu Rise Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.





În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
TM and © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights
reserved.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.33%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Multiplier
Multiplicator
Rise
Ascensiunea
Dawn
Apariția
Dual
Duală
Rise Bonus
Bonusul Ascensiunea
Dawn Bonus
Bonusul Apariția
Extra Free Spins Învârtiri gratuite suplimentare
Extra Wild
Înlocuitor suplimentar

Regulile jocului Reel Rush™









Reel Rush este un slot video cu 5 role care conţine substituţii Wild, reînvârtiri şi Free Spins cu maxim 3125 direcţii de câştig.
Jocul se desfăşoară cu 45 şi până la 3125 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (50
de fise per nivel) şi diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX porneşte o rundă de joc la cel mai mare nivel al mizei şi la
valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.













Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului
pe fiecare dintre role.
Câştigul total în monedă este egal cu câştigul total în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Simboluri identice în orice poziţie pe trei sau mai multe role adiacente,
începând de la rola cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, constituie
o combinaţie câştigătoare.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.
Sunt create mai multe câştiguri când instanţe suplimentare ale aceluiaşi
simbol apar pe aceleaşi role care creează cea mai lungă direcţie de câştig.
Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
Toate câștigurile se plătesc doar pe direcțiile de câștig.
Pentru câştigul total la simbol, înmulţiţi numărul de simboluri identice care
apar pe o rolă cu numărul de simboluri identice de pe celelalte role din cea
mai lungă combinaţie câştigătoarea. Înmulţiţi rezultatul cu valoarea
câştigului fisei pentru cea mai lungă combinaţie câştigătoare cu simboluri
conform cu CASIERIE. Câştigul total pentru învârtire este suma
câştigurilor simbol pentru fiecare tip de simbol.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


3 simboluri ananas identice pe role adiacente începând cu rola cea mai din
stânga acordă 10 re-învârtiri. Acestea sunt înmulţite cu 1 (pentru 1 simbol
ananas pe rola 1), după care cu 1 (pentru 1 simbol ananas pe rola 2) şi după
aceea cu 3 (pentru 1 Wild, care înlocuieşte un simbol ananas, plus 2
simboluri ananas pe rola 3) oferind un câştig total de 1 x 1 x 3 x 10 = 30 de
fise.

Wild



Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3, 4 şi 5 în jocul principal şi
la Free Spins.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.

Configuraţia rolei şi Direcţiile de câştig




O combinaţie câştigătoare la orice învârtire din jocul principal activează 1
re-învârtire, de până la maxim 5 re-învârtiri.
Pe durata fiecărei re-învârtiri, numărul de direcţii de câştig creşte cu 2
simboluri suplimentare care apar pe role.
Următorul tabel afişează configuraţia rolei şi numărul de direcţii de câştig
după învârtirea iniţială din runda principală de joc, fiecare re-învârtire şi
Free Spins.
Învârtire / Re-învârtire / Free Spins





Role

Direcţii de câştig

Învârtire iniţială

45

Prima re-învârtire

135

A doua re-învârtire

405

A treia re-învârtire

675

A patra re-învârtire

1125

A cincea re-învârtire

1875

Free Spins

3125

Re-învârtirile sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca
învârtirea care a activat prima re-învârtire.
Când nu sunt combinaţii câştigătoare la o re-învârtire sau după a cincea reînvârtire, re-învârtirile se termină și rolele revin la configurația inițială.
Câştigurile la re-învârtire sunt adăugate la câştigurile de la învârtirea iniţială.

Free Spins




O combinaţie câştigătoare după a cincea re-învârtire activează 8 Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca învârtirea
care a activat re-învârtirile şi Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.



La finalul Free Spins, CÂŞTIG TOTAL afişat include toate câştigurile de
la Free Spins, re-învârtiri şi învârtirea care a activat re-învârtirile.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi
pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru
Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile
de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula
prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc





Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat


Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.







La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.0%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Regulile jocului Secrets of Atlantis™




















Secrets of Atlantis™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii
(fixe) ce conține o funcție Highlight, Nudge Wilds, Re-Spins cu simboluri
Colossal și Win Both Ways.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Doar câş. mare linie miză act. ambele dir. plătit.
Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din
stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Funcția Highlight









În timpul fiecărei învârtiri, funcția Highlight evidențiază aleatoriu poziții pe
rolele 2, 3 și 4.
Dacă Highlights acoperă complet rolele 2, 3 și 4 la finalul unei învârtiri, este
activată o Re-Spin cu simboluri Colossal.
Un simbol Colossal este un bloc de 3x4 simboluri și poate să apară doar la
Re-Spins cu simboluri Colossal.
Simbolurile Colossal pot fi afișate complet sau parțial în funcție de modul
cum aterizează rola.
Simbolul Colossal va fi întotdeauna afișat complet pe rând.
În timpul unei Re-Spin cu simboluri Colossal, rolele 2, 3 și 4 se transformă
într-o singură rolă cu simboluri Colossal.
Rolele 1 și 5 se reînvârtesc doar cu simboluri obișnuite.
Dacă rola cu simboluri Colossal este complet evidențiată, este activată o ReSpin suplimentară cu simboluri Colossal.






Re-Spins cu simboluri Colossal se termină când rola cu simboluri Colossal
nu este complet evidențiată după o Re-Spin cu simboluri Colossal.
La finalul Re-Spins cu simboluri Colossal, câștigul total de la Re-Spins cu
simboluri Colossal este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a
activat Re-Spins cu simboluri Colossal.
Re-Spins cu simboluri Colossal sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la învârtirea care a activat Re-Spins cu simboluri Colossal.

Nudge Wild




Nudge Wild poate fi afișat complet sau parțial în funcție de modul cum
aterizează rola.
Dacă apare doar o parte din Nudge Wild pe rândurile active, Nudge Wild
este deplasat în sus sau în jos acoperind toată rola.
Când un Colossal Nudge Wild aterizează parțial pe role în timpul unei ReSpin cu simboluri Colossal, Colossal Nudge Wild este deplasat în sus sau
jos acoperind toată rola.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și
pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat
sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire
pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula
prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni
la joc.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc








Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.1%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Highlight
Evidențiere
Colossal
Uriaș
Re-Spin
Re-învârtire
Nudge Wild
Wild deplasat
Wild
Înlocuitor
Win Both Ways
Câştig în ambele direcţii

Regulile jocului Secrets of Christmas™
















Secrets of Christmas™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri ce conține
substituții Wild și Free Spins cu Funcții Bonus Free Spins.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simbol Wild





Simbolurile Wild pot să apară aleator în orice loc pe role în jocul principal și
la Free Spins și să înlocuiască toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Free Spins











3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează 10 Free Spins.
Înainte să înceapă Free Spins, există un Bonus Game unde jucătorul alege
din 20 de cadouri de Crăciun pentru a câștiga Funcțiile Bonus Free Spins.
Numărul de selecții este egal cu numărul de simboluri Scatter care au activat
Free Spins.
o 3 Scatter-uri = 3 Cadouri de Crăciun
o 4 Scatters = 4 Cadouri Crăciun
o 5 Scatters = 5 Cadouri Crăciun
Funcțiile Bonus Free Spins includ:
o Free Spins. 2, 3, 4, 5 sau 10 Free Spins suplimentare sunt adăugate la
cele 10 Free Spins inițiale.
o Multipliers. Sunt adăugați multiplicatori suplimentari x1 sau x2 la
multiplicatorul inițial x1 de la Free Spins.
o Wild Reels. Wild Reels acoperă rolele 2 și/sau 4 până când se încheie
Free Spins.
o Simboluri Wild suplimentare. Simbolurile Lumânare și/sau
Clopoțel devin simboluri Wild în timpul Free Spins. Consultați
Casieria pentru simboluri.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Câmpul CÂŞTIG TOTAL include orice câştig de la jocul principal adunat
la orice câştig de la Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe
pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile CASIERIE.

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.7%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Scatter
Wild
Bell Wild
Candle Wild
Wild Reel
Free Spins
Multiplier

Dispersie
Înlocuitor
Înlocuitor Clopoțel
Înlocuitor Lumânare
Wild Rola
Învârtiri gratuite
Multiplicator

Regulile jocului The Legend of Shangri-La: Cluster Pays™
Prezentare joc











The Legend of Shangri-La: Cluster Pays™ este un slot video cu 6 role și 5
rânduri care conține un sistem mecanic Cluster Pays™. Funcțiile jocului
includ Sticky Re-Spins, Random Substitutions, Nudge Reel, și Free Spins.
Jocul este jucat cu clustere de simboluri, 1-10 niveluri ale mizei (10 fise per
nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.

Sistemul mecanic Cluster Pays™







Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
9 sau mai multe simboluri care apar într-un cluster acordă un câștig în
conformitate cu CASIERIE.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște
clustere separate.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.

Simboluri stivuite




Oriunde în joc, simbolurile Guru și simbolurile Free Spins apar ca simboluri
suprapuse pe role.*
Un simbol stivuit este un simbol care acoperă două poziții pe rolă și este
contorizat astfel:
Numele Simbolurilor stivuite Contorizat ca
Simbolurile Guru
Două simboluri*

Simboluri Free Spin
Un simbol

*În timpul Sticky Re-Spins și când sunt afectate de simbolurile Substitution,
simbolurile Guru acoperă o singură poziție.
Dacă un simbol Substitution aterizează pe un simbol Guru stivuit și se
transformă, partea expusă din Guru se va transforma într-o versiune
simplă. Simbolul Substitution nu are legătură cu simbolul pe care îl
acoperă.
Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de
modalitatea de aterizare a rolei.
Orice parte a unui simbol stivuit inclus într-un cluster câștigător plătește în
conformitate cu CASIERIE.
o




Substitution Symbol





Un Substitution Symbol se transformă într-un simbol adiacent pentru a crea
cel mai mare câștig posibil, în conformitate cu CASIERIA. Dacă
Substitution Symbol nu poate crea nicio combinație câștigătoare, acesta nu
se va transforma.
În cazul în care pe suprafața rolei se găsesc doar Substitution Symbols,
acestea se vor transforma în simbolul cu cea mai mare valoare.
Substitution Symbols nu pot înlocui simbolurile Free Spin.

Funcțiile de la jocul principal
Următoarele 4 funcții pot fi declanșate doar în timpul jocului principal:
1. Random Substitutions

2. Sticky Re-Spins
3. Nudge Reel
4. Free Spins
Notă: Doar o singură funcție poate fi activată la o învârtire.
Random Substitutions









Random Substitutions pot fi activate atunci când cel puțin 2 clustere cu
același simbol aterizează în jocul principal. Fiecare dintre aceste clustere
trebuie să conțină cel puțin 4 simboluri.
Dacă funcția Random Substitutions este activată, cel puțin 1 simbol
Substitutions este adăugat pe role în poziții adiacente cu clusterele existente.
Vor fi adăugate aleatoriu mai multe simboluri Substitutions până când se
obține un câștig.
Funcția Random Substitutions nu poate fi activată dacă sunt prezente
complet sau parțial pe role 3 simboluri Free Spins sau dacă Nudge Reel
poate fi activată (pentru mai multe informații, consultați secțiunea Nudge
Reel).
Simbolurile Substitution sunt adăugate pe poziții adiacente cu clusterele
existente sau cu alte simboluri Substitution, cu excepția rolelor 1 și 6.
Câștigul este evaluat la finalul învârtirii.

Sticky Re-Spins











Cel puțin 2 clustere necâștigătoare ale aceluiași simbol, care apar oriunde pe
role, pot să activeze funcția Sticky Re-Spins. Dacă există două simboluri
care ambele satisfac condiția, atunci este ales simbolul cu câștigul cel mai
mic.
Fiecare cluster inițial trebuie să fie alcătuit din cel puțin 5 simboluri, până la
maxim 8 simboluri.
În timpul Sticky Re-Spins, nu se poate câștiga cu oricare alt simbol care este
diferit de simbolul care a activat funcția. Acesta este denumit simbolul
funcție.
Funcția Sticky Re-Spins nu poate fi activată dacă există un câștig sau dacă
este activă oricare altă funcție.
În timpul Sticky Re-Spins, simbolurile funcției rămân lipite pe role și restul
simbolurilor se învârtesc din nou.
Simbolurile se învârtesc independent, însă simultan, pe role. Acest lucru
continuă până când aterizează pe role noi simboluri funcție. Câștigul de la
ultimul cluster este acordat în conformitate cu TABELUL DE PLĂȚI.
Funcția Sticky Re-Spins este jucată la același nivel al mizei și valoare a fisei
ca învârtirea care a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi
modificate pe durata unei re-învârtiri.

Nudge Reel






Dacă 2 simboluri Free Spins aterizează pe role și un alt simbol Free Spins
aterizează în dreapta lor, în exteriorul zonei vizibile a rolei, cel de-al treilea
simbol poate fi deplasat înapoi pe role pentru a activa Free Spins.
Nudge Reel nu se va declanșa dacă deplasarea poate crește, scădea sau crea
un cluster câștigător. Dacă este activată Nudge Reel, 1 simbol Free Spins
este deplasat pe role, activând astfel Free Spins. Dacă există mai multe
simboluri care îndeplinesc criteriul, este ales simbolul cel mai din stânga.
Eventualele câștiguri cluster care sunt simultane cu această funcție vor fi
evaluate înainte de deplasarea rolei.

Free Spins
Simbolul Free Spin este un simbol Scatter. 3 sau mai multe simboluri Free Spin,
care apar complet sau parțial în orice loc pe role la jocul principal, activează Free
Spins în conformitate cu CASIERIE.





3 simboluri Free Spins = 5 Free Spins
4 simboluri Free Spins = 6 Free Spins
5 simboluri Free Spins = 7 Free Spins
6 simboluri Free Spins = 8 Free Spins

la Free Spins, simbolurile aleatorii Substitution vor fi adăugate și scoase de pe role
la fiecare învârtire. Primele 2 simboluri Substitution vor fi plasate aleatoriu pe role.
Celelalte simboluri Substitution din timpul funcției Free Spins vor fi adăugate pe
poziții adiacente clusterelor formate de primele 2 simboluri Substitution.
1. După fiecare învârtire și după ce rolele s-au oprit, sunt adăugate pe role între
2 și 6 simboluri Substitution.
2. Dacă simbolurile Substitution pot crea un cluster câștigător, acestea se vor
transforma în simbolul selectat.
3. Câștigurile potențiale sunt adunate la valoarea totală a câștigului de la Free
Spins.
4. Simbolurile care erau inițial simboluri Substitution se transformă înapoi în
forma lor inițială.
5. Înainte de următoarea învârtire, sunt scoase de pe role între 1 și 4 simboluri
Substitution din poziții aleatorii. Între învârtiri vor rămâne mereu pe role un
număr minim de 2 simboluri Substitution.
Învârtire suplimentare


Dacă câștigul total de la runda Free Spins are valoarea mai mică de 10 ori
valoarea mizei, poate fi acordată 1 învârtire suplimentară.




La această învârtire suplimentară, nu este scos de pe role niciun simbol
Substitution.
Învârtirea suplimentară nu poate fi reactivă la aceeași rundă Free Spins.

 Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de
la runda care a activat Free Spins.
 Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a
activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile CASIERIE.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe
pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.




Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.
Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.59%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.

Termen în engleză
Termen tradus
Cluster Pays™
Clusterul plătește™
Stacked symbols
Simboluri stivuite
Random Substitutions Substituții aleatorii
Sticky Re-Spins
Re-învârtiri lipicioase
Scatter
Dispersie
Nudge Reel
Rolă deplasată
Free Spins
Învârtiri gratuite

Regulile jocului Victorious™




















Victorious™ este un slot video pe 5 role care oferă 243 direcţii de câştig.
Suplimentar, jocul conţine Free Spins şi substituţii Wild.
Jocul este jucat cu 243 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (25 de fise pe nivel)
şi diferite valori ale fisei.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea
fisei curente.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Câştigurile Direcţii pariu se achită numai dacă sunt în succesiune de la cea
mai din stânga la dreapta.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câştig pe direcţie de miză este egal cu valoarea afişată în Casierie
multiplicată cu nivelul mizei.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.
Va fi plătit numai cel mai mare câştig pentru un pariu.
Toate câştigurile se plătesc doar pe direcţiile de miză, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Free Spin.
Atât în jocul principal cât şi la Free Spins, simbolurile Wild apar doar pe
rolele 2 şi 4.
Simbolul Wild înlocuieşte orice simbol.
Câştigurile cu simboluri Free Spin se plătesc la miza totală x plata afişată în
Casierie.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite direcţii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.

Free Spins













3 sau mai multe simboluri Free Spin care apar aleator pe role în jocul
principal activează Free Spins.
Simbolurile Free Spin trebuie să apară succesiv, începând de la rola cea mai
din stânga.
Free Spins se joacă la aceeaşi miză ca la runda care activează Free Spins.
În timpul Free Spins se pot câştiga Free Spins suplimentare.
3 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe role la Free Spins
activează Free Spins suplimentare. Numărul de învârtiri gratuite primite sunt
conforme cu Casierie.
Câştigurile de fise la Free Spin sunt triplate (x3).
Câștigurile Free Spin sunt adăugate la eventualele câștiguri pe direcția de
miză.
Numărul de Free Spins extra nu este înmulțit cu multiplicatorul Free Spins.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul
curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați
tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările
jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi
secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări
pentru Joc automat şi pentru a juca în modul
automat.Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a
configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie.
Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe JOC
AUTOMAT pe tastatură sau AUTO în panoul de joc şi faceţi apoi clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Porneşte sau opreşte spin rapid.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.

Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.
Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.9%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Multiplier

Multiplicator

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Wild Wild West: The Great Train Heist™








Wild Wild West: The Great Train Heist™ este un slot video cu 5 role, 3
rânduri și 10 linii (fixe) care conține 4 funcții Wild diferite, Free Spins și o
funcție Pick and Click.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe.














JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Simbolurile Wild obișnuite acționează doar ca simboluri Wild și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Bonus.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză cu excepția
câștigurilor în fise din timpul funcției Pick and Click.
La finalul funcției Pick and Click, câștigul total de la funcția Pick and Click
este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat funcția Pick
and Click.

Free Spins













3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
şi la Free Spins activează Free Spins conform cu Casierie.
3 Scatters = 10 Free Spins
4 Scatters = 20 Free Spins
5 Scatters = 30 Free Spins
Înaintea începerii sesiunii de Free Spins, apare Wild Selector Wheel și
începe să se învârtă. După ce jucătorul oprește roata, este selectată și
activată aleatoriu o funcție Wild.
Alternativ, roata se oprește automat după 30 de secunde.
În timpul Free Spins, un simbol Overlay Wild apare aleatoriu pe rolele 1-3
la fiecare învârtire și funcționează la fel ca funcția Wild activă.
Simbolul Overlay Wild apare aleatoriu pe o poziție a rolei care nu este deja
acoperită cu o funcție Wild.
Simbolurile Scatter sunt numărate înainte activării oricărui simbol Overlay
Wild sau funcții Wild.
Free Spins suplimentare câștigate sunt adăugate automat la sesiunea curentă
de Free Spins fără o nouă Wild Selector Wheel.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.




Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Fiecare sesiune de Free Spins conține în mod aleatoriu una din cele patru
funcții Wild diferite care pot să apară în orice loc pe role:
Wild obișnuit



Simbolurile Wild obișnuite se comportă doar ca simboluri Wild și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Expanding Wild



Simbolurile Expanding Wild se extind automat pentru a acoperi toată rola pe
care apar dacă rezultă într-un câştig pe linia de miză.
X2 Multiplier Wild



Câștigurile cu simboluri X2 Multiplier Wild sunt înmulțite cu x2 la
completarea unei linii de miză câștigătoare.
Spreading Wild



Simbolul Spreading Wild transformă 1 simbol adiacent sau de pe diagonală
într-un simbol Wild suplimentar.

Funcția Pick and Click






Funcția Pick and Click este activată când apar pe role 3 simboluri Bonus,
doar la jocul principal. Simbolurile Bonus apar pe rolele 1, 3 și 5.
Jucătorul face clic pe unul dintre simbolurile Bonus pentru a descoperi un
câștig în fise.
La fiecare joc Pick and Click este acordat doar 1 premiu.
După ce jucătorul află câștigul, sunt afișate valorile câștigului în fise pentru
celelalte 2 simboluri Bonus neselectate.
Câștigul în fise de la jocul Pick and Click variază între x5 - x50 X valoarea
mizei.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat
și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat






Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă este câștigat Pick and Click. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Pick and Click.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.





Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Joc Automat pe durata unei runde de
joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.7%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Wild
Free Spins
Scatter
Bonus
Pick and Click
Expanding Wild
Multiplier Wild

Termen tradus
Înlocuitor
Învârtiri gratuite
Dispersie
Bonus
Selectare & Clic
Wild extensibil
Înlocuitor multiplicator

Spreading Wild
Wild dispersat
Wild Selector Wheel Roata de selectare a înlocuitorului
Overlay Wild
Wild cu suprapunere

Regulile jocului Wild Water™

















Wild Water™ este un slot video cu 5 role, 20 de linii de miză care conține
substituții Wild, Free Spins, simboluri stivuite și câștiguri bonus speciale
Surf Team și Surf's Up.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe), nivelurile mizei 1-10 și cu
diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 20 linii de miză, cel mai ridicat nivel al mizei şi
la valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE.
Un câştig pe linia de miză în fise este egal cu valoarea afişată
în CASIERIA înmulţită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei este numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise multiplicat
cu valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se aplică exclusiv la câștigurile pe linia de miză și la
câștigurile bonus Surf Team și Surf’s Up.

Simboluri stivuite






Atât în jocul principal cât și la Free Spins, simbolurile surfer apar ca
simboluri stivuite pe role (consultați pagina 4 din Casierie pentru
simbolurile surfer).
Un simbol stivuit este un simbol care fie acoperă parțial o rolă (1 sau 2
poziții pe o rolă), fie acoperă toate cele 3 poziții pe o rolă.
Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de
modalitatea de aterizare a rolei.
Orice parte dintr-un simbol surfer stivuit inclus într-o linie de miză
câștigătoare se plătește în conformitate cu casieria.

Câștigurile bonus Surf Team și Surf's Up.



Atât la jocul principal cât și la Free Spins, câștigurile bonus Surf Team și
Surf’s Up sunt activate când orice combinație a tuturor celor 5 simboluri
surfer sau a tuturor celor 5 simboluri diferite de surfer apare pe toate cele 5
role.
Câștigul bonus Surf Team
o

Toate cele 5 simboluri diferite de surfer care apar ca simboluri
stivuite de câte 3 pe toate cele 5 role plătesc miza curentă x200.
Câștigul bonus Surf’s Up

Orice combinație de 5 simboluri surfer care apar ca simboluri stivuite
de 3 pe toate cele 5 role plătește miza curentă x20.
Câștigurile bonus în fise de la Surf Team și Surf’s Up sunt egale cu miza
curentă înmulțită cu multiplicatorul aplicabil pentru câștigul bonus (x200
sau x20).
Câștigurile bonus în monedă Surf Team și Surf’s Up sunt egale cu câștigul
în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Un câștig bonus Surf’s Up nu poate fi câștigat în același timp cu un câștig
bonus Surf Team.
Câștigurile pe linia de miză sunt adunate cu toate câștigurile bonus Surf
Team și Surf’s Up.
o







Wild





Simbolurile Wild pot să apară pe orice rolă din jocul principal şi la Free
Spins şi înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Scatter.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
La Free Spins, simbolurile Wild se extind automat pentru a acoperi toată
rola pe care apar dacă au ca rezultat un câștig pe linia de miză.
Simbolurile Wild nu pot înlocui simbolurile surfer pentru a completa
câștigurile bonus Surf Team și Surf's Up.

Free Spins






3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role în jocul principal
activează Free Spins.
Numărul de Free Spins câştigate este conform cu CASIERIA.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.




CÂȘTIG TOTAL afișează toate câștigurile de pe durata Free Spins adunate
cu toate câștigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent
al mizei şi al valorii fisei (alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc
automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi
numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi
Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire
pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile CASIERIE. Faceţi clic pe
butonul central pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc









Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma de extindere din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire
rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Sunet ambiental. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Calitatea grafică. Reglează calitatea grafică pentru performanțe optime.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat dacă se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă suma câştigurilor depăşeşte. Opreşte Joc automat când banii cresc cu
suma specificată.
Dacă suma pierderilor depăşeşte. Opreşte Joc automat când banii scad cu
suma specificată.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a anula toate opţiunile selectate pentru
Oprire Joc automat.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.



Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.4%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât
limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Surf Team

Echipa de surf

Surf's Up

Ideal pentru surf

Regulile jocului Wolf Cub™


















Wolf Cub™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri ce conține substituții
Wild, simboluri Scatter și Free Spins cu o funcție Blizzard.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Simbol Wild



Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la Free
Spins și să înlocuiască toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Free Spins


3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role în jocul principal
activează Free Spins.





După ce Free Spins sunt activate, toate rolele cu simboluri Scatter se
învârtesc cu numerele de Free Spin pe ele. Când rolele se opresc, jucătorul
primește un număr de Free Spins egal cu suma tuturor numerelor de Free
Spin vizibile pe role.
Numărul maxim de Free Spins pe care le poate primi jucătorul este de 115.
Funcția Blizzard









În timpul Free Spins, dacă un simbol aterizează complet stivuit pe rola 1,
toate simbolurile identice de pe celelalte role se vor întinde spre rola 1,
umplând spațiile din rândul dintre ele și simbolurile identice de pe rola 1.
Simbolurile Wild participă la Funcția Blizzard doar dacă aterizează complet
stivuite pe rola 1.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și
pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.34%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Scatter
Dispersie
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Blizzard
Viscol

Regulile jocului Warlords - Crystals of Power™












Warlords - Crystals of Power™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 30 de
linii (fixe) ce conține substituții Wild, simboluri stivuite, simboluri Scatter,
Re-Spins, Free Spins și un Random Wild.
Jocul este jucat cu 30 de linii de miză (fixe), o miză de 15 fise (fixă), 1-10
niveluri de miză și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.










Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor cu funcția Final Chance.
Câștigul maxim total în fise este limitat la 100000 înmulțit cu nivelul mizei.

Random Overlay Wild







La fiecare învârtire de la jocul principal, poate fi activată o funcție Random
Overlay Wild. Funcția Random Overlay Wild folosește un set diferit de role
față de jocul principal, fără niciun Scatter pe role.
Există 3 tipuri diferite de Random Overlay Wilds. Funcția Barbarian
Hammer care acordă 4 simboluri Wild sub formă de pătrat pe rolele de la 1
la 4. Funcția Priestess Arrow care acordă de la 2 la 5 simboluri Wild pe
rolele de la 1 la 5. Funcția Samurai Sword care acordă de la 2 la 5 simboluri
Wild pe rolele de la 1 la 4.
După ce funcția este activată, simbolurile vor fi înlocuite cu simboluri
Overlay Wild.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.

Scatter








Jocul conține 3 simboluri Scatter diferite, la fiecare simbol Scatter fiind
asociat un joc Free Spins. Simbolul Scatter albastru este asociat cu
Barbarian Free Spins, simbolul Scatter verde este asociat cu Priestess Free
Spins, iar simbolul Scatter roșu este asociat cu Samurai Free Spins. La jocul
principal, Scatter-urile inițiale acordă fiecare caracteristica jocului respectiv
care este 3 Free Spins, 1 Multiplier sau 1 Sticky Wild.
Jocul Free Spins acordat jucătorului va fi stabilit de tipul de simboluri
Scatter care apar pe role și, în cazul Samurai Free Spins, de poziția
simbolurilor Scatter de pe role.
La jocul principal, Re-Spins sunt acordate când 2 sau mai multe simboluri
Scatter apar pe role. Simbolurile Scatter apar doar pe rolele 2, 3 și 4 și pot să
apară pe toate cele 5 role în timpul Re-Spins.
Dacă simbolurile Scatter sunt de același tip, Re-Spin pornește imediat. Însă,
dacă simbolurile Scatter diferă, acestea se transformă aleatoriu astfel încât

toate simbolurile Scatter vor deveni de același tip înaintea de a începe ReSpin.
Battle






Dacă pe role apar 2 simboluri Scatter diferite, 1 simbol Scatter este ales
aleatoriu după o bătălie pentru a se transforma în celălalt simbol, astfel încât
ambii să fie identici înainte de a porni Re-Spins. Există o șansă de 50/50
pentru simbolul care va fi ales ca simbol Scatter activ.
Dacă pe role apar 2 simboluri Scatter de același tip și 1 simbol Scatter de un
tip diferit, simbolurile Scatter se vor transforma, după o bătălie, în același tip
înainte de a porni Re-Spins. În această situație, există o șansă de 75% ca
simbolul cu 2 simboluri Scatter să devină simbolul activ.
Dacă pe role apar 3 simboluri Scatter de tip diferit, simbolurile Scatter se
vor transforma, după o bătălie, în același tip înainte de a porni Re-Spins. În
această situație, există o șansă egală pentru ca fiecare simbol să devină
simbolul activ.

Re-Spins





În timpul Re-Spin sau Re-Spins, Scatter-urile active vor rămâne pe poziția
lor și celelalte simboluri devin inactive.
Nu există câștiguri suplimentare pe linia de miză în timpul Re-Spins.
Pot fi activate Re-Spins suplimentare după Re-Spin inițială dacă apare un
nou simbol Scatter de același tip cu cel care este deja activ.
3 sau mai multe simboluri Scatter activează Free Spins. Dacă Free Spins nu
sunt activate după Re-Spins, jucătorul are o singură ultimă șansă de a le
activa.

Final Chance







Dacă Re-Spins sunt declanșate cu 2 simboluri Scatter și nu apar simboluri
Scatter suplimentare în timpul Re-Spins, jucătorul va primi o funcție
aleatorie care va descoperi un câștig în fise cu valoarea între 3 și 100 de ori
valoarea mizei sau va descoperi un simbol Scatter pe o poziție aleatorie pe
role.
Fisele câștigate la funcția aleatorie sunt adunate la eventualele câștiguri pe
linia de miză.
Dacă funcția Final Chance descoperă un simbol Scatter, noul simbol Scatter
va fi pus aleatoriu pe role și Free Spins vor începe, ceea ce înseamnă că nu
sunt acordate Re-Spins suplimentare.
Când nu mai sunt activate Re-Spins, dacă pe role există 3 sau mai multe
simboluri Scatter active și de același tip, Free Spins vor începe.

Free Spins














Există 3 tipuri diferite de Free Spins, fiecare fiind asociate cu unul dintre
cele 3 tipuri diferite de simboluri Scatter: Barbarian Free Spins cu simbolul
Scatter albastru acordă un număr minim de 9 Free Spins. Priestess Free
Spins cu simbolul Scatter verde acordă 7 Free Spins. Samurai Free Spins cu
simbolul Scatter roșu acordă 5 Free Spins. Fiecare joc de Free Spin folosește
propriul său set de role care conține tipul de simbol Scatter identic cu cel
care a activat runda de Free Spins.
Simbolurile Scatter care apar în timpul Free Spins nu vor declanșa nicio ReSpins și comportamentul lor diferă în funcție de jocul Free Spins care a fost
activat.
În timpul Free Spins, simbolurile Scatter suplimentare care apar pe role vor
activa o funcție care depinde de Jocul Free Spins.
La Barbarian Free Spins, sunt prezente doar simbolurile războinic și animal
și un simbol Scatter nou care apare pe role adaugă 3 Free Spins
suplimentare.
La Priestess Free Spins, simbolurile Scatter suplimentare cresc un
multiplicator cu x1 pentru fiecare Scatter.
La Samurai Free Spins, simbolul Scatter devine un Sticky Wild pe durata
Free Spins.
Câștigurile de la Free Spin și Random Wild sunt adăugate la eventualele
câștiguri pe linia de miză.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, funcțiile câștigate de la toate simbolurile Scatter
suplimentare sunt activate imediat și înainte de a calcula câștigurile pentru
respectiva învârtire. Dacă apar simultan mai multe simboluri Scatter, atunci
funcția apare o singură dată pentru fiecare simbol Scatter nou.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat
și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI. Derulați în
sus și în jos pentru a vedea informația.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat











Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câștigate Re-Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă ReSpins.
Dacă sunt câştigate Barbarian Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă
sunt câștigate Barbarian Free Spins.
Dacă sunt câștigate Priestess Free Spins. Oprește Jocul automat dacă sunt
câștigate Priestess Free Spins.
Dacă sunt câștigate Samurai Free Spins. Oprește Jocul automat dacă sunt
câștigate Samurai Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.89%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Stacked symbol
Simboluri stivuite
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Re-Spin
Re-învârtire
Multiplier
Multiplicator
Sticky Wild
Înlocuitor lipicios
Random Wild
Wild aleator
Random Overlay Wild Wild cu suprapunere
Final Chance
Ultima șansă
Battle
Bătălie
Barbarian Free Spins Învârtiri gratuite cu barbar

Priestess Free Spins
Samurai Free Spins
Hammer
Arrow
Sword

Învârtiri gratuite cu preoteasă
Învârtiri gratuite cu samurai
Ciocan
Săgeată
Sabie

Regulile jocului Steam Tower™
Cuprins











Prezentare joc
Wild
Stacked Wild
Free Spins
Funcţiile jocului
Opţiuni Setări joc
Opţiuni complexe joc automat
Câştigul jucătorului
Informaţii suplimentare
Traducerea terminologiei de joc

Prezentare joc













Steam Tower™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 15 linii de miză
care conține Stacked Wilds și Free Spins cu Multiplicator crescător.
Jocul se desfășoară pe 15 linii de miză (fixe), 1 - 10 niveluri ale mizei și
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL MIZĂ.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX porneşte jocul la maximul liniei de miză, la cel mai mare nivel
de miză şi la valoarea curentă a fiselor.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI. Alternativ, faceți clic pe orice simbol de pe role pe durata
jocului când rolele nu se învârt pentru a vizualiza un mini tabel de plată
pentru respectivul simbol.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulţită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.






Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise, cu excepția bonusului de la ultimul etaj, se plătesc
doar pe liniile de miză.

Wild



Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.

Stacked Wild


Unul sau mai mulți Stacked Wilds care acoperă toată rola doar în jocul
principal, activează 10 Free Spins și jocul urcă la primul etaj.

Free Spins







Unul sau mai mulți Wilds care apar în orice loc pe role la Free Spins,
măresc nr. de Free Spins cu 2, iar jocul trece la următorul etaj până când
ajunge la etajul 16, ultimul etaj.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Free Spins sunt jucate cu acelaşi număr de linii de miză, nivel al mizei şi
valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, toate câștigurile pe linia de miză sunt înmulțite cu
Multiplicator.
Multiplicatorul este actualizat înainte de fiecare Free Spin și depinde de
nivelul etajului în conformitate cu următorul tabel:
Etaj Multiplicator
1-3

x2

4-6

x3

7-9

x4

10-12 x5
13-15 x6
16




x7

Contorul Turnului afișează multiplicatorul curent și poziția dvs. din turn.
Contorul etajului afișează etajul la care vă aflați.
Contorul multiplicator afișează multiplicatorul curent.






Atunci când jocul ajunge la ultimul etaj (etajul 16), jucătorul primește și un
câștig bonus de 1000 de fise înmulțite cu nivelul mizei.
Unul sau mai mulți Wilds care apar în orice loc pe role la ultimul etaj,
măresc numărul de Free Spins de 2 ori.
La finalul Free Spins, jocul revine la parter în jocul principal și
Multiplicatorul este resetat.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

uncţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile TABELULUI DE PLĂȚI. Faceţi clic pe
butonul central pentru a reveni la joc.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat
şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri
pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a
configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Opţiuni Setări joc








Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Sunet ambiental. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Calitatea grafică. Reglează calitatea grafică pentru performanțe optime.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat dacă se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă soldul crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold
crește cu suma specificată de dvs.
Dacă soldul scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold
scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.0%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Stacked Wild

Înlocuitor grămadă

Regulile jocului Blood Suckers II™



















Blood Suckers II™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține
substituții Wild, Blood Rose Free Spins, Hidden Treasure Bonus Game și
două Funcții aleatorii: Bonus Shot Feature și Scatter Shot Feature.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor cu simboluri Scatter și a câștigurilor din timpul Hidden Treasure
Bonus Game

Simbol Wild




Simbolurile WIld pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la Blood
Rose Free Spins și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Scatter și Bonus.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Funcții aleatorii


La jocul principal poate fi activată aleatoriu una dintre cele două Funcții
aleatorii: Bonus Shot Feature sau Scatter Shot Feature.

Scatter Shot Feature


Scatter Shot Feature poate fi activată dacă aterizează pe role două simboluri
Scatter. Dacă este activată Scatter Shot Feature, poate fi acordat un simbol
Scatter suplimentar care activează 10 Blood Rose Free Spins și toate
simbolurile câștig mediu de pe role acordă câștiguri în fise între 10 și 100 de
ori nivelul mizei.
Bonus Shot Feature




Dacă este activată Bonus Shot Feature, este acordat un simbol suplimentar
Bonus suprapus pe rola 1, 2 sau 3.
Toate câștigurile de la Funcția aleatorie sunt adăugate la eventualele
câștiguri pe linia de miză.

Blood Rose Free Spins












3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează 10 Blood Rose Free Spins. 3 sau mai multe simboluri Scatter care
apar oriunde pe role la Blood Rose Free Spins activează 10 Blood Rose Free
Spins suplimentare.
2 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
și la Blood Rose Free Spins acordă un câștig în fise.
Câștigurile cu Scatter plătesc valoarea afișată în Casierie înmulțită cu
nivelul mizei.
Este plătit doar cel mai mare câştig Scatter pe învârtire.
Blood Rose Free Spins suplimentare câștigate sunt adăugate automat la
Blood Rose Free Spins curente.
În timpul Blood Rose Free Spins, toate câștigurile pe linia de miză și cu
Scatter sunt înmulțite cu Multiplicatorul x3.
Blood Rose Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei
ca runda care a activat Blood Rose Free Spins.
La finalul Blood Rose Free Spins, câștigul total de la Blood Rose Free Spins
este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Blood Rose
Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Hidden Treasure Bonus Game




La jocul principal, 3 sau mai multe simboluri Bonus care apar oriunde pe
role consecutive, începând cu rola cea mai din stânga, activează Hidden
Treasure Bonus Game.
Dacă este activat Hidden Treasure Bonus Game cu 4 simboluri Bonus, toate
câștigurile în fise de la Hidden Treasure Bonus Game sunt dublate. Dacă














Hidden Treasure Bonus Game este activat cu 5 simboluri Bonus, toate
câștigurile în fise de la Hidden Treasure Bonus Game sunt triplate.
Hidden Treasure Bonus Game este un joc de vânare a comorii de tip selecție
și clic care este format din 5 niveluri. Fiecare nivel are 5 opțiuni.
Jucătorul selectează coșciugele și cuferele pentru a descoperi câștiguri în
fise, un simbol Cheie, un simbol Scatter sau Demonul.
Câștigurile în fise din timpul Hidden Treasure Bonus Game, cu excepția
Câștigului extraordinar al comorii, sunt înmulțite cu nivelul mizei și cu orice
multiplicator aplicabil.
Dacă este descoperit simbolul Cheie, jucătorul avansează la următorul nivel.
Dacă simbolul Cheie este descoperit la ultimul nivel, jucătorul primește
Câștigul extraordinar al comorii alcătuit din 1000 de fise înmulțite cu nivelul
mizei.
Dacă este descoperit simbolul Scatter, acesta este colectat. Dacă la finalul
Hidden Treasure Bonus Game sunt colectate 3 simboluri Scatter, sunt
activate 10 Blood Rose Free Spins.
Dacă este descoperit Demonul, Hidden Treasure Bonus Game se încheie.
Câştigul maxim în fise din Hidden Treasure Bonus Game este de 16750.
Valorile de plată ale fisei se bazează pe nivelul 1 al mizei.
La finalul Hidden Treasure Bonus Game, câştigul total de la Hidden
Treasure Bonus Game este adăugat la toate câştigurile din runda care a
activat Hidden Treasure Bonus Game.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei
și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului
de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri
pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a
configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru
a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat jocul bonus. Oprește Jocul automat dacă este câștigat
Bonus Game.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.94%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild
Înlocuitor
Scatter
Dispersie
Bonus
Bonus
Multiplier
Multiplicator
Hidden Treasure Bonus Game Jocul bonus Comoara ascunsă
Blood Rose Free Spins
Învârtirile gratuite Trandafirul sângeriu
Bonus Shot Feature
Funcția Lovitură bonus
Scatter Shot Feature
Funcția Lovitură dispersată

Regulile jocului Butterfly Staxx™











Butterfly Staxx™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii (fixe)
care conține substituții Wild, Re-Spins și Butterfly Spins.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.








Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Simbol Wild



Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la ReSpins și să înlocuiască toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Re-Spins












De fiecare dată când o stivă de simboluri Butterfly aterizează și acoperă
toată rola, sunt activate Re-Spins.
Toate simbolurile Butterfly zboară pe poziția cea mai din stânga de pe
același rând care nu este deja ocupată cu un simbol Butterfly și rămân pe
role până la finalul Re-Spins.
Înainte de începerea Re-Spins, sunt achitate eventualele câștiguri pe linia de
miză de la runda care a activat Re-Spins
Toate simbolurile Butterfly care aterizează vizibile pe role în timpul ReSpins zboară pe poziția cea mai din stânga de pe același rând care nu este
deja ocupată cu un simbol Butterfly, acordă o altă Re-Spin și rămân pe role
până la finalul Re-Spins.
Simbolurile Butterfly care aterizează în spatele simbolurilor Butterfly nu
sunt considerate vizibile.
Atunci când niciun simbol Butterfly nu mai aterizează vizibil pe role în
timpul Re-Spin, Re-Spins se încheie și sunt achitate eventualele câștiguri pe
linia de miză.
Eventualele câștiguri de la Re-Spins sunt adăugate la eventualele câștiguri
de la învârtirea inițială.
Butterfly Spins și Re-Spins nu pot fi activate simultan.

Butterfly Spins


3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role în jocul principal
activează Butterfly Spins.
3 Scatters = 5 Butterfly Spins

4 Scatters = 6 Butterfly Spins
5 Scatters = 7 Butterfly Spins










În timpul Butterfly Spins, doar simbolurile Cocoon pot să aterizeze pe role.
Simbolurile Cocoon pot fi în așteptare sau active. Simbolurile Cocoon active
care aterizează vizibil pe role se transformă în simboluri Butterfly.
Toate simbolurile Butterfly zboară pe poziția cea mai din stânga de pe
același rând care nu este deja ocupată cu un simbol Butterfly, toate
câștigurile pe linia de miză sunt adunate la câștigul total și simbolurile
Butterfly rămân pe role până la finalul Butterfly Spins.
Butterfly Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Butterfly Spins.
Butterfly Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Butterfly Spins.
La finalul Butterfly Spins, eventualele câștiguri de la Butterfly Spins sunt
adunate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Butterfly Spins.
La finalul Butterfly Spins, jocul revine la runda care a activat Butterfly
Spins.
Butterfly Spins și Re-Spins nu pot fi activate simultan.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului
de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe
pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile CASIERIE.

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Butterfly Spins. Oprește Jocul automat atunci când
sunt câștigate Butterfly Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.
Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.80%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Scatter
Dispersie
Wild
Înlocuitor
Butterfly
Fluture
Cocoon
Cocon
Butterfly Spins
Învârtiri fluture
Re-Spins
Re-învârtiri

Copy Cats™ Regulile jocului







Copy Cats™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 25 de linii (fixe) care
conține Free Spins, simboluri Bonus, substituții Wild, simboluri Stacked,
Stacked Wilds și o funcție Copy Cats.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.














Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.
Câștigurile de la funcția Copy Cats sunt adăugate la sold.

Funcția Copy Cats






Există patru tipuri diferite de simboluri pisică: o pisică roșie, o pisică roz, o
pisică albastră și o pisică aurie. Pisica aurie identifică simbolul Wild.
O stivă completă cu orice simbol pisică sau un Stacked Wild care acoperă
toate pozițiile pe rola 1 la jocul principal activează funcția Copy Cats. Un
simbol Stacked este un simbol care acoperă 3 poziții pe o rolă.
La funcția Copy Cats, toate simbolurile pisică care apar doar pe rolele 2, 3, 4
și 5 se transformă în simbolul pisică care a activat funcția.
Toate simbolurile pisică revin la starea lor inițială la începutul următoarei
învârtiri.

Free Spins








3 simboluri Bonus care apar oriunde doar pe rolele 1, 3 și 5 de la jocul
principal activează 10 Free Spins.
3 simboluri Bonus = 10 Free Spins
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
Numărul de Free Spins acordate este conform cu Casieria.
Free Spins suplimentare pot fi câștigate în timpul Free Spins.
3 simboluri Bonus care apar oriunde doar pe rolele 1, 3 și 5 la Free Spins
activează 10 Free Spins suplimentare.
În timpul Free Spins, nu există niciun simbol pisică pe rola 1, cu excepția
pisicii aurii (simbolul Wild).




Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.

Simbol Wild






Un simbol Stacked Wild complet care acoperă toate pozițiile pe rola 1 la
Free Spins activează funcția Copy Cats transformând toate simbolurile
pisică în Wild. Un simbol Stacked Wild este un Wild care acoperă 3 poziții
pe o rolă.
Toate simbolurile pisică revin la starea lor inițială la începutul următoarei
învârtiri.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Bonus.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat
și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.76%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins
Învârtiri gratuite
Wild
Înlocuitor
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Stacked
Stivuit
Bonus
Bonus

Regulile jocului Divine Fortune













Divine Fortune este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care
conține substituții Wild, Falling Wilds Re-Spins, o funcție Wild on Wild,
Free Spins și un joc Jackpot Bonus.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.








Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se achită doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul jocului Jackpot Bonus.

Falling Wilds Re-Spins














Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor Free
Spins și a simbolurilor Bonus.
După ce apare pe role un simbol Wild și sunt acordate toate câștigurile
pentru respectiva învârtire, fiecare simbol Wild coboară cu o poziție pe role
și este acordat un Falling Wilds Re-Spin atât la jocul principal cât și la Free
Spins.
Simbolurile Wild care se mișcă în jos în timpul Falling Wilds Re-Spins sunt
denumite Falling Wilds.
Simbolurile Wild continuă să activeze Falling Wilds Re-Spins până când
acestea dispar de pe role. O Falling Wilds Re-Spins este însă acordată la
runda când ultimul simbol Falling Wild cade de pe rolele aflate pe rândul de
jos.
Falling Wilds Re-Spins suplimentare pot fi câștigate în timpul unei Falling
Wilds Re-Spin.
La jocul principal, simbolurile Bonus și simbolurile Free Spins nu pot să
apară pe aceeași rolă ca un Falling Wild atâta timp cât Falling Wild este
activ. Simbolurile Bonus nu apar în timpul Free Spins.
În timpul unei Falling Wilds Re-Spin pot fi câștigate atât Free Spins, cât și
jocul Jackpot Bonus.
Falling Wilds Re-Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei
ca învârtirea care a activat Falling Wilds Re-Spins.
Câștigurile de la Falling Wilds Re-Spins sunt adăugate automat la
eventualele câștiguri de la învârtirea inițială.
Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi modificate în timpul unei Falling
Wilds Re-Spin.

Funcția Wild on Wild



Atât la jocul principal cât și la Free Spins, funcția Wild on Wild este activată
când un simbol Wild aterizează în spatele unui Falling Wild.
Când funcția Wild on Wild este activată, simbolul Wild afectat se va extinde
pentru a acoperi toată rola și toate câștigurile sunt acordate pentru respectiva





învârtire. Fiecare simbol Wild coboară cu o poziție pe role și se acordă
Falling Wilds Re-Spin cu 2 Falling Wilds pe rolă.
Dacă 3 sau mai multe simboluri Free Spins apar la aceeași învârtire ca un
simbol Wild, toate Falling Wilds Re-Spins care sunt câștigate la runda care a
activat Free Spins sunt jucate după terminarea Free Spins.
Doar la jocul principal, dacă au fost colectate 3 sau mai multe simboluri
Bonus după învârtirea finală a întregii runde, inclusiv Falling Wilds ReSpins, jocul Jackpot Bonus este activat.

Free Spins








3 sau mai multe simboluri Free Spins care apar în orice loc pe role la jocul
principal, inclusiv în timpul Falling Wilds Re-Spins, activează Free Spins
conform cu Casieria.
Nu pot fi câștigate Free Spins suplimentare în timpul Free Spins.
Free Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Doar la Free Spins, orice simbol Wild care aterizează pe role devine un
Wild on Wild, care se extinde automat pentru a acoperi toată rola.

Jocul Jackpot Bonus











Jocul Jackpot Bonus este activat când 3 sau mai multe simboluri Bonus sunt
colectate doar la jocul principal, inclusiv Falling Wilds Re-Spins.
Notă: Toate învârtirile de la jocul Jackpot Bonus sunt gratuite.
Simbolurile Bonus colectate sunt plasate aleatoriu pe role înainte de startul
jocului Jackpot Bonus.
Jocul Jackpot Bonus are 15 role independente, care se învârt individual.
Fiecare simbol Bonus are o valoare aleatorie a câștigului în fise în intervalul
10 – 200 x nivelul mizei.
Jucătorul începe jocul Jackpot Bonus cu 3 învârtiri. Când cel puțin un
simbol Bonus aterizează pe role în timpul unei învârtiri, numărul de învârtiri
se resetează la 3.
Simbolurile Bonus care apar oriunde pe role la jocul Jackpot Bonus rămân
pe role până când jocul Jackpot Bonus se încheie.
Când nu mai rămân învârtiri, jocul Jackpot Bonus se încheie și câștigurile
sunt acordate.
În timpul jocului Jackpot Bonus poate fi câștigat un Jackpot.
Dacă un rând întreg, de la stânga spre dreapta, este umplut cu simboluri
Bonus, se câștigă Minor Jackpot fix. Minor Jackpot acordă de 20x miza
plasată la runda care a activat jocul Bonus de Jackpot.

Dacă două rânduri întregi sunt umplute cu simboluri Bonus, se câștigă
Major Jackpot fix. Major Jackpot acordă de 100x miza plasată la runda care
a activat jocul Bonus de Jackpot.
Dacă sunt umplute toate cele trei rânduri cu simboluri Bonus, se câștigă
Mega Jackpot progresiv.









Un Jackpot poate fi câștigat doar în timpul jocului Jackpot Bonus și se
câștigă doar un singur Jackpot la un joc Jackpot Bonus.
Șansele de a câștiga Jackpot-ul progresiv Mega sunt corelate pozitiv cu
mărimea mizei.
La finalul jocului Jackpot Bonus, câștigul total de la jocul Jackpot Bonus
este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat jocul Jackpot
Bonus.
La finalul jocului Jackpot Bonus, câștigul bonus total în monedă este egal cu
câștigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
La finalul jocului Jackpot Bonus, jocul revine la runda care a activat jocul
Jackpot Bonus.
Notă: Dacă jocul Jackpot Bonus este activat în timpul Jocului automat, Jocul
automat se va opri automat.Jocul Jackpot Bonus nu este jucat automat.
La finalul jocului Jackpot Bonus, jocul revine la runda care a activat jocul
Jackpot Bonus și Jocul automat nu mai este activat.

Reguli Jackpot









Mega Jackpot este un jackpot progresiv la care, de fiecare dată când jocul
este jucat de un jucător, o parte a mizei este adăugată la Mega Jackpot.
Câştigurile de jackpot progresiv trebuie verificate de Operatorul cazinoului
şi de Furnizorul de software Toate deciziile sunt finale şi nu se va angaja
nicio corespondenţă.
Valorile jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În
doar câteva cazuri excepţionale se poate întâmpla ca două jackpot-uri să fie
câştigate în respectivele 30 de secunde, caz în care câştigul la cel de-al
doilea jackpot este noul jackpot recalculat. Toţi jucătorii care participă la joc
când este câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de secunde
referitoare la faptul că s-a câştigat valoarea jackpot-ului.
Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta
este blocată pe durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că
nicio altă rundă de joc nu poate revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este
posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două câştiguri simultane ale
aceluiaşi Jackpot.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul
devine indisponibil. Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la
Jackpot. Valoarea Jackpot-ului rămâne aceeași până la reluarea comunicării.







Suma de jackpot progresiv achitată este valoarea jackpotului progresiv de pe
serverul cazinoului în momentul câştigării jackpotului. Se vor depune toate
eforturile pentru ca valoarea jackpotului progresiv afişată în joc să fie
aceeaşi cu cea de pe serverul cazinoului.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă
monedă decât cea în care jucaţi. Conversia valutară se bazează pe ratele de
schimb valutar furnizate de SIX - furnizorul de informații financiare. Dacă
aţi câştigat Jackpot şi jucaţi jocuri de cazinou într-o altă monedă, suma
câştigată este convertită în moneda în care jucaţi şi este adăugată în contul
dvs.
Divine Fortune conține Minor, Major și Mega Jackpots. De la fiecare miză
se fac următoarele contribuții:
o 3,7% din miză este alocată către MEGA Jackpot. 20% din contribuții
sunt puse deoparte pentru următorul Jackpot.
o Următorului Jackpot i se alocă automat 10.000 Euro plus cei 20%
puși deoparte.
o Valoarea curentă a Jackpot-ului pentru fiecare tip de jackpot este
afișată în partea de sus a jocului.
o Jackpot-ul nu poate fi câştigat la JOC PENTRU DIVERTISMENT
o Nu există limită superioară la valorile jackpot-ului progresiv.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a începe o rundă Bonus, toate
învârtirile sunt gratuite (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru
Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic
pe butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului



Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.59%
Notă: valoarea inițială implicită de 10.000 Euro este luată în calcul la
calcularea câștigului teoretic al jocului.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Falling Wilds
Înlocuitori căzători
Re-Spin
Re-învârtire
Wild on Wild
Înlocuitor peste Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Bonus
Bonus
Jackpot Bonus
Bonus Jackpot
Jackpot
Jackpot

Regulile jocului Emoji Planet Video Slot™





Emoji Planet Video Slot™ este un slot video cu 6 role și 5 rânduri care
conține un sistem mecanic Cluster Pays™. Jocul are o ofertă bogată de
Avalanche™ Feature, substituții Wild și Sticky Wild, precum și 5 Emoji
Features: Bomb Feature, Pizza Feature, Kiss Mark Feature, Rocket Feature
și Two Hearts Feature.
Jocul este jucat cu clustere de simboluri, 1-10 niveluri ale mizei (20 fise per
nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.

















5 sau mai multe simboluri identice într-un cluster acordă un câștig.
Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște
clustere separate.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată în Casierie
înmulțită cu nivelul mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Este plătit doar cel mai mare câștig per cluster.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Dacă câștigul total de la o rundă de joc depășește de 100000 de ori nivelul
mizei, este acordat câștigul cu valoarea de 100000 de ori nivelul mizei și
runda de joc se încheie.

Funcţia Avalanche™





În loc să se rotească rolele, cad simbolurile pe role.
Un câștig cluster pornește o Avalanche.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri.

Simbol Wild



Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role și înlocuiesc toate
simbolurile.
Substituția cu simbol Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă dintr-un cluster conform cu Tabelul de plăți.

Emoji Features



Există 5 Emoji Meters: Bomb Meter, Pizza Meter, Kiss Mark Meter, Rocket
Meter și Two Hearts Meter.
Pentru fiecare simbol distrus, Emoji Meter-ul corespunzător va fi umplut cu
o unitate.









Simbolurile Wild distruse ca parte din câștiguri nu sunt contorizate pentru
umplerea Emoji Meters simbolului pe care l-au înlocuit.
De fiecare dată când un Emoji Meter este umplut cu 12 unități, va fi activată
o singură dată Emoji Feature corespunzătoare atunci când nu mai există
combinații câștigătoare. Eticheta de pe fiecare Emoji Meter arată de câte ori
a fost umplut Emoji Meter-ul.
Toate Emoji Meters sunt resetate la zero la finalul fiecărei runde de joc.
Dacă sunt umplute simultan 2 sau mai multe Emoji Meters, Emoji Features
sunt activate pe rând în următoarea ordine: Bomb Feature, Pizza Feature,
Kiss Mark Feature, Rocket Feature și Two Hearts Feature.
La finalul Emoji Features, eventualele câștiguri de la Emoji Features sunt
adăugate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Emoji Features.
Bomb Feature






Atunci când este activată Bomb Feature, sunt distruse 8 simboluri
aleatorii de pe role și este acordat un câștig aleatoriu în fise cu valoarea
între 5 și 100 de ori nivelul mizei pentru fiecare simbol distrus.
Simbolurile distruse la Bomb Feature nu umplu Emoji Meters.
Simbolurile Sticky Wild nu pot fi distruse la Bomb Feature.
Pizza Feature




Atunci când este activată Pizza Feature, apare aleatoriu pe role o
suprapunere 3x3 cu un simbol aleatoriu, cu excepția simbolului Wild.
Simbolurile Sticky Wild nu pot fi acoperite la Pizza Feature.
Kiss Mark Feature






Atunci când este activată Kiss Mark Feature, apar aleatoriu pe role 3
simboluri Sticky Wild care rămân pe role.
Fiecare simbol Sticky Wild are 3 vieți. De fiecare dată când un simbol
Sticky Wild face parte din una sau mai multe combinații câștigătoare
simultane, acesta pierde o viață. Atunci când a pierdut toate cele 3 vieți,
simbolul Sticky Wild dispare.
Simbolurile Sticky Wild înlocuiesc toate simbolurile, inclusiv alte simboluri
Sticky Wild care au mai puțin de 3 vieți.
Rocket Feature




Atunci când este activată Rocket Feature, apare pe și deasupra unei role o
stivă de 10 simboluri Wild care creează o combinație câștigătoare.
La fiecare din următoarele Avalanche, aterizează pe role noi simboluri Wild
din stivă până când nu mai rămân simboluri Wild pe stivă.



La Rocket Feature, simbolurile Sticky Wild nu pot fi înlocuite de
simbolurile Wild.
Two Hearts Feature




Two Hearts Feature este activată doar atunci când nu mai sunt combinații
câștigătoare și nu mai sunt activate alte Emoji Features.
Atunci când The Two Hearts Feature este activată, câștigul total este
înmulțit cu numărul de unități pline din contor plus unu.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fise

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocu

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volu
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și pentru a juc
oprire pentru Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin pa

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc


Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.






Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.48%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Cluster Pays™
Clusterul plătește™
Avalanche
Avalanşă
Wild
Înlocuitor
Sticky Wild
Înlocuitor lipicios
Emoji Meters
Contoare Emoji
Emoji Features
Funcțiile Emoji
Bomb Meter
Contor Bombă
Bomb Feature
Funcția Bombă
Pizza Meter
Contor Pizza
Pizza Feature
Funcția Pizza
Kiss Mark Meter Contor Urmă de buze
Kiss Mark Feature Funcția Urmă de buze
Rocket Meter
Contor Rachetă
Rocket Feature
Funcția Rachetă
Two Hearts Meter Contor Două inimi
Two Hearts Feature Funcția Două inimi

Regulile jocului Fairytale Legends: Hansel and Gretel™














Fairytale Legends: Hansel and Gretel™ este un slot video cu 5 role și 3
rânduri care conține Funcții Aleatorii, Funcții Bonus, Free Spins, Stacked
Wild Re-Spins și Substituții Wild.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.














Câștigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune începând din
orice loc de pe linia de miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Bonus.
La jocul principal, simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2 și 4 și
suplimentar pe rolele 1 și 5 în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Funcțiile aleatorii și Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la runda care le-a activat.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții
este adăugat la runda care a activat funcțiile.
La jocul principal și în timpul Free Spins, stivele de simboluri pot să apară
pe orice rolă.
Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, la fiecare
nouă învârtire, sunt înlocuite aleatoriu cu unul dintre simboluri, cu excepția
simbolului cu sigla jocului și a celui Wild.
Simbolul selectat aleatoriu apare în stive la începutul fiecărei învârtiri.

Stacked Wild Re-Spin-uri













Simbolurile Stacked Wild pot să apară pe rolele 2 și 4 de la jocul principal și
suplimentar pe rolele 1 și 5 în timpul Stacked Wild Re-Spin. Simbolurile
Stacked Wild pot acoperi toată rola.
De fiecare dată când simbolurile Stacked Wild aterizează acoperind toată
rola, este acordată o Stacked Wild Re-Spin.
Dacă ulterior mai aterizează stive vizibile care acoperă toată rola, sunt
acordate mai multe Stacked Wild Re-Spins.
Simbolurile Stacked Wild care acoperă toată rola de la învârtirea care a
activat Stacked Wild Re-Spin rămân pe aceleași poziții pe role în timpul
Stacked Wild Re-Spin.
Simbolurile Stacked Wild care aterizează în spatele simbolurilor Stacked
Wild nu sunt considerate a fi vizibile.
Dacă nu mai sunt vizibile simboluri Stacked Wild care acoperă toată rola,
Stacked Wild Re-Spins se încheie.
Nu se pot activa Funcții Aleatorii sau Funcții Bonus în timpul Stacked Wild
Re-Spin.
Dacă la jocul principal aterizează pe role în același timp 3 simboluri Bonus
care activează Funcțiile Bonus și simboluri Stacked Wild care activează
Stacked Wild Re-Spins, Funcția Bonus este jucată prima.
Câștigurile de la Stacked Wild Re-Spins sunt adunate la eventualele
câștiguri de la învârtirea inițială.

Funcții aleatorii





Cele 3 Funcții Aleatorii sunt: Fairy Wonder Spin, Fairy Surprise și Fairy
Wild Spin.
Funcțiile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
Funcțiile Aleatorii nu pot fi activate în timpul Stacked Wild Re-Spins sau
Free Spins.
Funcțiile aleatorii nu pot fi activate simultan cu o Funcție bonus.

Fairy Wonder Spin








La această Funcție Aleatorie, apare un cluster format din 5 până la 9
simboluri cu sigla jocului ca o suprapunere pe role timp de o singură
învârtire.
Clusterul acoperă 3 role și poate începe de la rola 1, 2 sau 3.
Rola din mijloc va fi permanent alcătuită din 3 simboluri cu sigla jocului,
rolele din stânga și dreapta vor conține fiecare între 1 și 3 simboluri cu sigla
jocului.
Rola de început a clusterului este aleasă în mod aleatoriu.
Nu există Wild-uri pe role în timpul acestei Funcții Aleatorii.

Fairy Surprise





Funcția Aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu în cazul unei situații
fără câștiguri la jocul principal.
Este selectat aleatoriu un simbol dintre simbolurile de pe role după învârtire.
Restul simbolurilor, începând cu simbolurile cu câștig mic, se vor
transforma în simbolul selectat până la acordarea unui câștig.
Simbolurile Bonus și Wild nu pot fi selectate în timp acestei funcții.

Fairy Wild Spin







La această funcție, 2 stive complete cu simboluri Wild pot să apară aleatoriu
pe rolele 1, 2, 4 și 5 pe durata învârtirii.
După ce rolele se opresc și se achită câștigurile, este acordată o Stacked
Wild Re-Spin.
Simbolurile Stacked Wild care acoperă toată rola de la învârtirea care a
activat Stacked Wild Re-Spin rămân pe aceleași poziții pe role în timpul
Stacked Wild Re-Spin.
Dacă mai aterizează și alte simboluri Stacked Wild vizibile care acoperă
toată rola, sunt acordate mai multe Stacked Wild Re-Spins.
Dacă nu mai sunt vizibile simboluri Stacked Wild care acoperă toată rola,
Stacked Wild Re-Spins se încheie.

Funcții bonus






3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează
una dintre Funcțiile bonus.
Pentru a activa o Funcție bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.
Dacă Jocul automat este activat, una dintre lăzi va fi aleasă automat în 7
secunde dacă jucătorul nu intervine.
Cele 3 Funcții Bonus sunt: Candy House Bonus, Free Spins și Coin Win.

Candy House Bonus








Atunci când este activat Candy House Bonus, jucătorul alege 3 din cele 15
articole.
Fiecare articol este egal cu un anumit multiplicator. Valoarea
multiplicatorului nu este arătată.
După ce a ales cei 3 multiplicatori, jucătorul poate alege să primească
valoarea medie a celor 3 multiplicatori sau poate alege unul dintre cei 3
multiplicatori aleși anterior.
Valoarea multiplicatorului este arătată după ce jucătorul alege.
Valoarea minimă și maximă a multiplicatorilor este între x1,2 și x120 de ori
valoarea mizei.
La finalul Candy House Bonus, miza este înmulțită cu multiplicatorul ales și
după aceea este adăugată la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Candy House Bonus.

Free Spins









Când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, 1 simbol Bonus care aterizează pe role acordă 2 Free
Spins suplimentare. 2 simboluri Bonus acordă 4 Free Spins suplimentare, iar
3 simboluri Bonus acordă 10 Free Spins suplimentare.
La Free Spins, simbolurile Bonus pot să apară doar pe rolele 1, 3 și 5.
Când simbolurile Stacked Wild apar acoperind complet rolele 1, 2, 4 sau 5
la Free Spins, este acordată o Stacked Wild Re-Spin.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Coin Win


Dacă se câștigă Coin Win, jucătorul primește un câștig în fise care este egal
cu miza curentă înmulțită cu x15.

Funcţiile jocului



Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat
și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat




Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă câștigați funcția Bonus. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Funcția bonus.






Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.71%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Bonus
Bonus
Stacked Wild Re-Spin Re-Învârtire Înlocuitor Stivuit
Fairy Wonder Spin
Învârtire Minunea Zânei

Fairy Surprise
Fairy Wild Spin
Free Spins
Coin Win
Candy House Bonus

Surpriza zânei
Învârtirea înlocuitorul zânei
Învârtiri gratuite
Câștig fise
Bonus Casa Bomboanelor

Guns N' Roses Video Slots™ Regulile jocului
























Guns N' Roses Video Slots™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de
linii care conține substituții Wild, Expanding Wilds, Appetite for
Destruction Wild, simboluri Bonus, Encore Free Spins, Legend Spins, un
multiplicator Solo și un Crowd-Pleaser Bonus Game.
Jocul conține o LISTĂ SETATĂ cu o selecție de 5 melodii diferite de
ascultat în timpul jocului.
Când jocul începe, va fi redat Welcome to the Jungle.
Când se termină Welcome to the Jungle, va fi redată automat următoarea
piesă din set list dacă a fost descărcată. Altfel, se repetă Welcome to the
Jungle.
După ce se termină ultima piesă din set list, se va reveni automat la
Welcome to the Jungle și se vor reda toate cele 5 piese în buclă.
Comportamentul de redare în buclă poate comuta între Redare globală în
buclă (implicit) și Redare în buclă 1, care va continua să redea în buclă piesa
redată în momentul respectiv.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.






Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor cu simboluri Bonus și a câștigurilor de la Crowd-Pleaser Bonus
Game.
La fiecare învârtire poate fi activată 1 funcţie activată aleatoriu sau o funcţie
Bonus (exceptând cazul în care se acordă Encore Free Spins de la CrowdPleaser Bonus Game).

Wild și Expanding Wild






Simbolurile Wild pot să apară aleatoriu în orice loc pe role, cu excepția rolei
3 de la funcția Appetite for Destruction Wild și să înlocuiască toate
simbolurile, cu excepția simbolurilor Bonus.
Simbolurile Wild se transformă într-un Expanding Wild care se extinde
automat pentru a acoperi toată rola.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
Simbolurile Expanding Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția
Appetite for Destruction Wild, suprapunerea de Wild din Legend Spins și
suprapunerea de Stacked Wild din Encore Free Spins.

Funcțiile aleatorii din Jocul principal


La jocul principal există 3 funcții care se activează aleatoriu: Legend Spins,
Appetite for Destruction Wild și multiplicatorul Solo.

Legend Spins










Funcția Legend Spins este activată aleatoriu și acordă 1 Stacked Wild pentru
prima învârtire. Funcția Legend Spins are după aceea 2 re-învârtiri cu 2 role
Stacked Wild.
Un Stacked Wild este un simbol Wild care acoperă 3 poziții pe rolă. Același
simbol membru al trupei poate să apară pe alte role, însă nu va fi stivuit și
nu va acționa ca un simbol Wild.
La învârtirea 1, rola 3 este o rolă Stacked Wild, la învârtirea 2, rolele 1 și 5
sunt role Stacked Wild, iar la învârtirea finală, rolele 2 și 4 sunt role Stacked
Wild.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Legend Spins.
Re-învârtirile sunt jucate pe acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca
învârtirea care a activat re-învârtirea.
La finalul Legend Spins, câștigul total de la re-învârtiri este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Legend Spins.

Appetite for Destruction Wild



Funcția Appetite for Destruction Wild este o suprapunere de Wild sub formă
de cruce care poate ateriza aleatoriu, fie afișat complet, fie parțial, pe rola 3
pe una din cele 3 poziții posibile ale rolei în conformitate cu CASIERIA.












Simbolul Appetite for Destruction Wild înlocuiește toate simbolurile, cu
excepția simbolurilor Bonus.
Înlocuirea cu simbolul Appetite for Destruction Wild plătește cea mai mare
combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu
CASIERIA.
Appetite for Destruction Wild nu poate fi activat când 3 simboluri Bonus
apar oriunde pe role sau dacă Legend Spins au fost deja activate.
Atunci când Appetite for Destruction Wild este activat, nicio altă funcție nu
mai poate fi activată.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul funcției Appetite for
Destruction Wild.
Simbolurile Wild pot să apară în orice loc pe rolele 1, 2, 4 și 5 din timpul
funcției Appetite for Destruction Wild, însă nu se pot extinde dacă simbolul
Wild apare sub Appetite for Destruction Wild.
Însă, dacă simbolul Wild aterizează pe aceeași rolă, deasupra sau dedesubtul
Appetite for Destruction Wild, simbolul Wild se va extinde doar pe poziția
de pe rolă care nu este acoperită de Appetite for Destruction Wild.

Multiplicator Solo












Funcția multiplicator Solo este un multiplicator aleatoriu care acordă un
multiplicator al câștigului de x4 - x10 la o linie de miză câștigătoare atunci
când toate câștigurile pe linia de miză sunt alcătuite din simboluri identice
sau simboluri identice ce conțin substituții Wild.
Atunci când Multiplicatorul solo este activat, va exista un simbol câștigător,
însă acesta poate fi pe linii multiple de miză deoarece pe role se află
Expanding Wilds. Toate câștigurile sunt înmulțite cu multiplicatorul
câștigului (x4-x10) pentru tot câștigul.
Multiplicatorul este afișat pe rola 4 și reprezintă numărul de simboluri
câștigătoare care trec prin poziția evidențiată din mijlocul rolei.
Multiplicatorul Solo este activat dacă există cel puțin 3 simboluri identice pe
la un câștig pe linia de miză.
Multiplicatorul Solo este activat doar pentru 1 simbol câștigător per învârtire
(fără simboluri Wild).
Multiplicatorul Solo nu poate fi activat dacă Legend Spins sau Appetite for
Destruction Wild au fost deja activate.
Multiplicatorul Solo nu poate fi activat atunci când 3 simboluri Bonus apar
împreună în orice loc pe role sau atunci când un simbol Bonus apare în orice
loc pe ambele role 1 și 3.
Toate câștigurile pe linia de miză sunt înmulțite cu multiplicatorul Solo
pentru tot câștigul de la învârtirea curentă.

Funcții Bonus: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser Bonus Game și Câștiguri în fise






3 simboluri Bonus care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 din jocul principal
acordă aleatoriu una dintre cele 3 funcții: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser
Bonus Game sau un câștig în fise.
Înainte ca funcția Bonus să înceapă, apare o Roată Bonus care începe să se
învârtă. Faceți clic pe butonul stop pentru a opri învârtirea roții și a vedea ce
funcție Bonus este activată. Roata se oprește automat după o scurtă perioadă
de timp dacă nu se face clic pe butonul stop.
Câștigul minim în fise este 200, iar cel maxim este 600. Acesta este înmulțit
cu nivelul mizei jucate, iar totalul este afișat pe roata Bonus.

Encore Free Spins










Encore Free Spins activează 10 Free Spins.
În timpul Encore Free Spins, un simbol membru al trupei apare ca un simbol
Stacked Wild suprapus pe rola 2, 3 sau 4 la fiecare învârtire. Simbolul
corespunzător de membru al trupei va acționa ca un Wild pe restul rolelor
pentru respectiva învârtire.
Un Stacked Wild este un simbol Wild care acoperă 3 poziții pe rolă.
Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Encore Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
La finalul Encore Free Spins, câștigul total de la Encore Free Spins este
adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Encore Free Spins.

Crowd-Pleaser Bonus Game









Crowd-Pleaser Bonus Game este un joc de tip Pick & Click cu 3 niveluri.
Jucătorii au la dispoziție un număr de selecții care acordă câștiguri în fise.
La Nivelul 1 câștigurile în fise au valori între 20-40 de fise, la Nivelul 2
câștigurile în fise au valori între 40-100 de fise, la Nivelul 3 câștigurile în
fise au valori între 60-200 fise și toate câștigurile în fise sunt înmulțite cu
nivelul mizei jucate.
Suplimentar la câștigurile în fise, pe toate nivelurile de la Crowd-Pleaser
Bonus Game, simbolurile Free Spin și un simbol selecție +1 pot să apară, de
asemenea, aleatoriu ca o suprapunere.
Crowd Meter afișează câștigurile în fise colectate și parcursul jucătorului
către următorul nivel.
3 simboluri Free Spin care apar pe durata întregii desfășurări a CrowdPleaser Bonus Game activează 10 Encore Free Spins.
Eventualele simboluri Free Spins acordate sunt afișate în casetele din
câmpul FREE SPINS.















Encore Free Spins sunt jucate după ce se termină jocul Bonus şi toate
câștigurile au fost încasate.
Valorile de plată ale fisei se bazează pe nivelul 1 al mizei.
La Nivelul 1, 3 clicuri sunt acordate dintr-un total de 8 selecții disponibile
care vor acorda câștiguri în fise. Numărul minim de fise acordate este de 60
de fise.
1 simbol Free Spin poate fi acordat pe durata Nivelului 1.
Pot fi acordate până la 3 simboluri Free Spin de la toate cele 3 niveluri
combinate.
Nivelul 2 este activat când este colectat numărul minim de 60 de fise de la
Nivelul 1 și numărul de selecții rămase este 0.
La începutul Nivelului 2 sunt acordate 3 selecții noi.
Nivelul 3 este activat când este acumulat un total de cel puțin 300 de fise de
la nivelurile 1 și 2 și nu mai sunt selecții rămase.
La Nivelul 3 este posibilă dublarea câștigului total pentru funcție prin
acumularea unui total de 800 de fise, câștigul total de la Crowd-Pleaser
Bonus Game fiind înmulțit cu 2.
La nivelurile 2 și 3, dacă este atins numărul maxim de selecții rămase pentru
nivel, nu mai este acordată nicio selecție suplimentară.
La finalul Crowd-Pleaser Bonus Game, câștigul total de la Crowd-Pleaser
Bonus Game este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Crowd-Pleaser Bonus Game.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe
pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceți clic pe săgețile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceți clic pe
butonul X pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.
Clic pentru a vedea SET LIST.
Faceți clic pentru a opri/porni sunetul pentru SET LIST.
Faceți clic pentru a comuta funcția de redare în buclă.

Faceți clic pentru a opri Roata Bonus.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat




Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat dacă se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins.. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Free Spins.






Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:


Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.98%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Expanding Wild
Wild extensibil
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Appetite for Destruction Wild Înlocuitor Appetite for Destruction
Solo
Solo
Legend Spins
Învârtiri legendare
Free Spins
Învârtiri gratuite
Encore Free Spins
Învârtiri gratuite repetate

Bonus
Bonus Game
Crowd-Pleaser Bonus Game
Pick & Click
Crowd Meter
Set List

Bonus
Joc bonus
Joc bonus Plăcerea mulțimilor
Selectare & Clic
Contor mulțime
LISTA SETATĂ

Regulile jocului Jack Hammer™























Jack Hammer™ este un slot video cu 25 de linii, 3 rânduri, care utilizează
15 role independente.
Jocul foloseşte substituţii Sticky Wins™, Free Spins şi Wild.
Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi
valori diferite ale fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea
fisei preselectate.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai
din stânga spre dreapta.
Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o
linie de miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Toate câştigurile sunt afişate în fise.
Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
Câștigurile de la Free Spin sunt adăugate la eventualele câștiguri pe linia de
miză.
Atât la jocul principal, cât și la Free Spins, simbolurile Wild apar doar pe
rolele 2, 3, 4 și 5.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Free
Spin.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.

Funcția Sticky Win






O linie de miză câștigătoare sau 3 sau mai multe simboluri Free Spin
declanșează funcția Sticky Win™.
Rolele cu simboluri câştigătoare rămân fixe, iar toate celelalte role se rotesc
din nou pentru a putea obţine câştiguri mai mari.
Rolele se învârtesc până când nu mai sunt câştiguri noi.
Când nu se generează câştiguri noi şi se încheie Sticky Win, se plătesc toate
câştigurile active.

Free Spins







În jocul principal şi la Free Spins, 5 sau mai multe simboluri Free Spin care
apar oriunde pe role activează Free Spins. Numărul de Free Spins câştigate
este conform cu Casierie.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins se pot câştiga Free Spins suplimentare.
Câștigurile Free Spin sunt triplate (x3). Se exclud Free spins suplimentare.
Free Spins suplimentare câştigate nu sunt înmulţite cu multiplicatorul Free
Spins.

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold crește cu suma specificată.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din
sold scade cu suma specificată.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc
automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul
de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc
automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe
butonul x pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.0 %

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Multiplier

Multiplicator

Scatter

Dispersie

Sticky Win

Câştig lipicios

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Roulette Advanced


Bun venit la Roulette Advanced! Mai jos găsiţi informaţii despre joc şi
descrierea desfăşurării jocului.
o Informaţii despre joc
o Modul de joc
o Tablou
o Descrierea mizelor şi plăţi
o Joc automat
o Informaţii suplimentare



Acest joc este o versiune online a ruletei europene la care obiectivul jocului
este de a ghici corect în care din cele 37 de buzunare va ajunge bila. Dacă
ghicesc corect buzunarul câştigător jucătorii câştigă o sumă conformă cu
plata pentru miza câştigătoare.
Jucătorii realizează un tip de miză sau orice mize combinaţii, atât mize
obişnuite de masă, cât şi modele de mizare speciale, restricţionate doar de







masă şi de limitele tipului de miză. După ce jucătorii şi-au plasat mizele şi
au apăsat ÎNVÂRTIRE, roata ruletei începe să se învârtească. Bila se
rostogoleşte în direcţia opusă de rotaţie a roţii şi se învârte în jurul
marginilor roţii şi sare peste pereţii buzunarelor. Bila ajunge într-un buzunar
ales aleator.
Pe zona de mizare a mesei este plasată o păpuşă care arată numărul
câştigător, iar numărul câştigător este prezentat pe tablou.
Toate mizele care nu conţin numărul câştigător sunt eliminate de pe masă.
Dacă jucătorul are o miză pe un număr câştigător, jocul plăteşte câştigul
către jucător conform cu plata pentru miza câştigătoare.

Modul de joc





Selectaţi o valoare a jetonului, plasaţi mizele, învârtiţi roate şi aşteptaţi să
vedeţi dacă aţi ghicit corect numărul câştigător.
Selectarea valorii unui jeton. Pentru a selecta valoare dorită a jetonului,
faceţi clic pe un jeton din partea dreapta jos a panoului de joc. Dacă există
săgeţi în partea din stânga şi din dreapta a jetoanelor, faceţi clic pe acestea
pentru a vedea valoarea suplimentară a jetoanelor.
Plasarea a uneia sau mai multor mize. Plasaţi mizele fie prin mizarea pe
jeton pe masă, fie folosind modelele de mizare specială în linie cu masa şi
limitele tipului de miză.
Notă: Dacă valoarea totală a unei mize este mai mare decât limita pentru
miză sau masă, sau dacă soldul nu acoperă miza, aceasta nu va fi adăugată la
masă.
Mizele mesei ( Mize pe interior şi pe exterior)
o

o

Plasaţi o miză de masă făcând clic pe orice zonă de mizare de pe
masă. Fiecare clic pe o zonă a mesei şi pe numerele de pe pista de
curse adaugă un jeton de valoarea selectată la zona de mizare a mesei.
Când vă mutaţi mouse-ul peste masă sau zona de pariere, jocul
evidenţiază miza şi oferă informaţii despre tipul mizei, de exemplu
straight şi despre valoarea curentă a mizei.

Mize speciale (panoul de mize speciale, Tabloul şi Pista de curse)




Plasaţi o miză specială făcând clic pe valoarea selectată a jetonului urmat de
un clic pe miza din panoul de mize speciale. Un număr de jetoane de valoare
selectată sunt plasate e zona de mizare obişnuită de pe masă, în linie cu
mizarea efectuată.
Când mutaţi mouse-ul peste o miză specială, jocul evidenţiază numerele
mizate de pe masă.

Notă: Pentru a vă mări miza cu o altă sumă, selectaţi încă un jeton din partea
dreapta jos a panoului de joc.




Eliminarea unei mize Pentru a elimina o miză, selectaţi jetonul de ştergere
din colţul dreapta jos al panoului de joc şi faceţi clic pe orice zonă de mizare
sau pe o miză specială din panoul de Mize speciale, Tablou sau Pista de
curse.
Învârtirea roţii. Faceţi clic pe ÎNVÂRTIRE pentru a scoate bila din
buzunar şi pentru a porni învârtirea roţii. Valoarea mizei este scăzută din
contul dvs. Bila ajunge într-un buzunar şi numărul de pe buzunar este
numărul câştigător. O păpuşă este plasată pe zona de mizare a mesei afişând
numărul câştigător.



Verificarea numărului câştigător. Numărul câştigător este afişat pe tablou
cu informaţii despre tipul numărului câştigător şi dacă aveţi câştiguri.
Câştigurile dumneavoastră sunt afişate şi în panoul de joc şi sunt adăugate
la Sold. Toate pariurile pierdute sunt şterse de pe masă.



Cum se joacă din nou. Faceţi clic pe ACEEAŞI MIZĂ a plasa aceeaşi
miză ca în runda precedentă sau faceţi clic pe ANULARE MIZE pentru a
anula toate mizele anterioare şi, după aceea, să plasaţi orice mize noi şi să
faceţi clic pe ÎNVÂRTIRE.

Panoul cu Mize speciale





Panoul cu mize speciale vă permite să anunţaţi sau să renunţaţi la mize.
Panoul cu mize speciale se deschide când faceţi clic pe bara pentru Mize
speciale.
Când acest panou este deschis, acesta prezintă toate mizele speciale
disponibile.
Parcurgeţi paginile listei cu mize speciale folosind săgeţile din partea
superioară a panoului.

Pista de curse





Pista de curse oferă o modalitate alternativă de a miza pe masa de ruletă.
Pista de curse replică roata ruletei (adică ordinea numerelor este aceeaşi).
Mizele speciale acoperă numere aflate unele lângă altele pe roata ruletei şi
Pista de curse.
Pot fi făcute trei tipuri de mize când utilizaţi pista de curse: mize directe şi
cinci (5) Mize speciale, inclusiv mize vecin.



Pentru a face mize vecin trebuie să activaţi setarea de joc Mize vecini şi să
specificaţi întinderea numerele pe fiecare parte a numărului selectat (0
dezactivează mizele vecini şi de la 1 la 9 specifică întinderea numerelor).

Tablou






Tabloul dinamic are un conţinut care variază în funcţie de nivelul jocului.
Afişează numărul stivei tabloului, prezentarea numărului câştigător şi
statistica ruletei cazinoului.
Suplimentar, puteţi plasa mize şi pe numerele de pe tablou care sunt
Fierbinţi sau Reci.
Stiva numerelor tablou. Tabloul cu stiva de numere. Afişează istoricul
ultimelor 14 numere câştigătoare de la masa dvs. Numerele colorate cu roşu
aparţin setului de numere roşii, numerele colorate cu galben aparţin setului
de numere negre, iar numărul colorat cu verde este 0.
o

o
o
o

o

Tabloul în modul Miză. Afişează statistica de la toate mesele de
ruletă ale cazinoului online pentru numere fierbinţi, numere reci,
impare, zero, numere pare, roşii, verzi şi negre.
Numere fierbinţi. Afişează numerele cel mai des extrase şi de câte
ori au fost extrase la ultimele 500 de învârtiri.
Numere reci. Afişează numerele cel mai puţin extrase şi numărul de
învârtiri de la ultima lor apariţie.
Numere Roşii/Negre/Verzi. Afişează de câte ori (sub formă de
procentaj) a fost extras un număr roşu, negru sau verde la ultimele
500 de runde.
Numerele IMPARE/PARE/0. Afişează de câte ori (sub formă de
procentaj) un număr impar, par sau numărul zero a fost extras în
ultimele 500 de runde.

Notă: Toate tablourile de statistică sunt actualizate la finalul fiecărei
runde de joc când numărul câştigător este afişat.


Tabloul în modul rezultat. După ce bila se opreşte, tabloul afişează
numărul câştigător şi rezultatele (câştigurile sau pierderile).

Descrierea mizelor şi plăţi



Pentru a vizualiza Paytable, mişcaţi cursorul mouse-ului peste
semnul MIN/MAX.
În tabelul următor sunt listate tipurile de mizare, descrierea fiecărui tip de
mizare şi câştigurile corespunzătoare unei mize câştigătoare.

Categorie
miză

Descriere

Câştig

Mize interioare. Mize plasate pe numere sau pe linii aflate între numere din zona
interioară a mesei.
Straight

Mizaţi pe oricare număr unic, inclusiv 0. Puneţi
jetoanele în centrul unui număr (pătrat). Câştigaţi când 35:1
bila aterizează pe numărul dvs.

Split

Mizaţi pe două numere alăturate, fie orizontal sau
vertical. Puneţi jetoanele pe linia care desparte cele
17:1
două numere. Câştigaţi când bila ajunge pe oricare din
cele două numere.

Three line

Mizaţi pe un rând de trei numere (o stradă) pe o
singură linie orizontală. Puneţi jetoanele pe numărul
de pe linie care separă zona interioară de mizare de
cea exterioară. Câştigaţi când bila ajunge pe unul din
cele trei numere.

11:1

Corner

Mizaţi pe patru numere care formează un pătrat, de
exemplu 11-12-14-15. Puneţi jetoanele pe colţul
comun pentru cele patru numere. Câştigaţi când bila
ajunge pe unul din cele patru numere.

8:1

Six line

Pariaţi pe două străzi adiacente. Puneţi jetoanele pe
două linii alăturate din cele trei, de exemplu 25-30.
Câştigaţi când bila ajunge pe unul din cele şase
numere.

5:1

Mize exterioare. Mize plasate în casetele amplasate în jurul numerelor de pe masă.
Mize pe toate cele 12 numere din oricare din cele trei
Stânga, Mijloc, coloane (stânga, mijloc sau dreapta). Plasaţi jetoanele
Dreapta
în casetele marcate 2-1 de la finalul unei coloane.
(Coloană)
Câştigaţi când bila ajunge pe unul dintre cele 12
numere din coloană.

2:1

Mize pe 12 numere din trei rânduri consecutive.Plasaţi
jetoanele pe casetele denumite 1st 12 pentru suita de
1st 12, 2nd 12,
numere de la 1 la 12, 2nd 12 pentru suita de numere de
3rd 12
2:1
la 13 la 24 sau 3rd 12 pentru suita de numere de la 25
(Duzină)
la 36. Câştigaţi când bila ajunge pe unul dintre cele 12
numere acoperite.
Mizele pe primele 18 numere sau pe cele mai mari 18
19-36 (Mare) numere. Plasaţi jetoanele pe casetele marcate 1-18
1:1
sau 1-18 (Mic) pentru numerele mici sau pe 19-36 pentru numerele
mari. Zero este exclus de la numerele mici.
Roşu sau
Negru

Mize pe toate numerele roşii sau toate numerele negre.
Plasaţi jetoanele pe casetele care conţin un diamant
1:1
roşu sau negru. Zero nu este considerat un număr roşu
sau negru.

Impar sau Par

Mize pe toate numerele pare sau pe toate numerele
impare. Plasaţi un jeton pe caseta cu textul IMPAR
sau PAR.

1:1

Mizele din panoul de mize speciale. Plasaţi următorul anunţ sau anunţaţi mizele:
Red Splits

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
divizate cu un jeton pe 9/12, 16/19, 18/21 şi 27/30.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Black Splits

O miză minimă cu şapte (7) jetoane cu şapte (7) mize
divizate cu un jeton pe 8/11, 10/11, 10/13, 17/20,
26/29, 28/29 şi 28/31.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Orphelin Plein

O miză minimă cu opt (8) jetoane cu opt (8) mize
directe cu un jeton pe 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 şi 34.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 0

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 0, 10, 20 şi 30.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 1

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 1, 11, 21 şi 31.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 2

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 2, 12, 22 şi 32.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 3

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 3, 13, 23 şi 33.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 4

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 4, 14, 24 şi 34.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 5

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 5, 15, 25 şi 35.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 6

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
directe pe numerele 6, 16, 26 şi 36.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 7

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
directe pe numerele 7, 17 şi 27.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 8

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
directe pe numerele 8, 18 şi 28.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 9

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
directe pe numerele 9, 19 şi 29.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe numerele 0/1, 10/11 şi 20/21 şi două (2)
mize directe pe 30 şi 31.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe numerele 1/2, 11/12 şi 31/32 şi două (2)
mize directe pe 21 şi 22.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe numerele 2/3, 22/23 şi 32/33 şi două (2)
mize directe pe 12 şi 13.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

O miză minimă de şase (6) jetoane cu patru (4) mize
directe pe 3, 4, 33, şi 34 şi două (2) mize divizate pe
13/14 şi 23/24.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe numerele 4/5, 14/15 şi 34/35 şi două (2)
mize directe pe 24 şi 25.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

Finale
Cheval/Plein
5/6

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe numerele 5/6, 25/26 şi 35/36 şi două (2)
mize directe pe 15 şi 16.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

Finale
Cheval/Plein
6/7

Plata este
echivalentă cu
O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize
mizele făcute.
directe pe numerele 6, 7 şi 36 şi două (2) mize divizate
Miza directă 35:1,
pe 16/17 şi 26/27.
iar miza Divizată
17:1

Finale
Cheval/Plein
7/8

O miză minimă de patru (4) jetoane cu două (2) mize
divizate pe numerele 7/8 şi 17/18 şi două (2) mize
directe pe 27 şi 28.

Finale
Cheval/Plein
0/1

Finale
Cheval/Plein
1/2

Finale
Cheval/Plein
2/3

Finale
Cheval/Plein
3/4

Finale
Cheval/Plein
4/5

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,

iar miza Divizată
17:1
O miză minimă de patru (4) jetoane cu două (2) mize
divizate pe numerele 8/9 şi 28/29 şi două (2) mize
directe pe 18 şi 19.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

O miză minimă de patru (4) jetoane cu două (2) mize
directe pe numerele 9 şi 10 şi două (2) mize divizate
pe 19/20 şi 29/30.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

Les Vousins
du zero

O miză minimă de nouă (9) jetoane cu două (2) mize
pe linei de trei pe 0/2/3 şi şapte (7) mize divizate pe
4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 şi 32/35.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Linie de trei 11:1
şi miză Divizată
17:1

Tiers Du
Cylindre

Un miză minimă de şase (6) jetoane cu şase (6) mize
divizate pe 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 şi 33/36.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
0/3

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
divizate pe 0/3, 10/13, 20/23 şi 30/33.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
1/4

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
divizate pe 1/4, 11/14, 21/24 şi 31/34.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
2/5

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
divizate pe 2/5, 12/15, 22/25 şi 32/35.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
3/6

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize
divizate pe 3/6, 13/16, 23/26 şi 33/36.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
4/7

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe 4/7, 14/17 şi 24/27.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
5/8

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe 5/8, 15/18 şi 25/28.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
6/9

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe 6/9, 16/19 şi 26/29.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
8/9

Finale
Cheval/Plein
9/10

Finale Cheval
7/10

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe 7/10, 17/20 şi 27/30.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
8/11

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe 8/11, 18/21 şi 28/31.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
9/12

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe 9/12, 19/22 şi 29/32.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Mize pe pista de curse. Mize directe şi următoarele mize anunţate sau apelate pe numerele
aflate unul lângă altul pe roata ruletei.
Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza divizată 17:1
şi Linia de trei
11:1

Serie 0/2/3

O miză minimă de nouă (9) jetoane cu una (1) miză
linie de trei pe 0/2/3 şi două (2) jetoane, şi şapte (7)
mize divizate cu un jeton pe fiecare dintre liniile care
împart numerele 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28,
26/29 şi 32/35.

Serie 5/8

O miză minimă de şase (6) jetoane cu şase (6) mize
Plata este
divizate cu un jeton pe fiecare dintre liniile care împart echivalentă cu o
numerele 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 şi 33/36.
miză Divizată 17:1

ORPH

Plata este
O miză minimă de cinci (5) jetoane cu una (1) miză
echivalentă cu
directă pe numărul 1 şi patru (4) mize divizate cu un
mizele făcute.
jeton pe fiecare dintre liniile care împart numerele 6/9, Miza directă 35:1,
14/17, 17/20 şi 31/34.
iar miza Divizată
17:1

ZERO

O miză minimă de patru (4) jetoane cu trei (3) mize
divizate pe liniile care împart numerele 0/3, 12/15,
32/35 şi una (1) miză directă cu jeton pe numărul 26.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute.
Miza directă 35:1,
iar miza Divizată
17:1

Mize vecin

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize
directe acoperind întinderea de numere din ambele
laturi ale numărului selectat din pista de curse. De
exemplu, o întindere de 5 numere este o miză cu
unsprezece (11) jetoane cu unsprezece (11) mize
directe acoperind numărul selectat şi cinci numere la
stânga şi cinci numere la dreapta numărului de pe
roată care a fost selectat.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Mize tablou.Două mize speciale unice la acest joc de ruletă disponibile când tabloul
este în modul miză.
Numere
fierbinţi

Un minim de patru (4) fise mizate cu patru (4) mize
Straight pe numele fierbinţi prezentate în tablou.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Numere reci

Un minim de patru (4) fise mizate cu patru (4) mize
Straight pe numele reci prezentate în tablou.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Setări joc


Faceţi clic pe pictograma cheie din panoul de joc. Selectaţi pentru a activa
următoarele opţiuni de joc din meniul Setări joc:
o Audio. Activare sau dezactivare toate sunetele.
o Efecte sonore. Activaţi şi dezactivaţi efectele sonore redate pentru
diferite evenimente din joc.
o Muzică fundal. Activare sau dezactivare coloană sonoră de fundal.
o Joc rapid. Activaţi şi dezactivaţi prezentarea cu joc rapid.
o Mize speciale. Activaţi sau dezactivaţi opţiunea pentru afişarea
permanentă a mizelor speciale.
o Mize vecin. Activaţi sau dezactivaţi opţiunea pentru mize vecin şi
specificaţi întinderea numerelor pe fiecare latură a numărului selectat
(unde 0 dezactivează mizele vecin şi de la 1 la 9 se specifică
întinderea numerelor).
o Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs.
jocuri
o Istoricul jocului nu este disponibil când este JOC DE
AMUZAMENT.
Joc automat
o

Când Autoplay este activat, faceţi clic pe AUTO din panoul de joc şi
selectaţi numărul de runde care se vor juca automat. Când numărul de
runde se termină, Autoplay se opreşte. Pentru a anula Autoplay, faceţi
clic pe STOP. Autoplay se opreşte după terminarea rundei curente de
joc.

o

Selectaţi următoarele setări complexe pentru utilizarea Autoplay:
 La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când
suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 Dacă suma câştigurilor depăşeşte. Oprire Joc automat dacă
soldul crește cu suma specificată.
 Dacă suma pierderilor depăşeşte. Oprire Joc automat dacă
soldul scade cu suma specificată.
 Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei
runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei active.

Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi
jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea
implicită.
 Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru
anumite jurisdicții.
Pentru a elimina anumite condiţii de Autoplay, debifaţi căsuţele
corespunzătoare sau faceţi clic pe butonul Resetare.


o

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 97.30%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

MIN/MAX

MIN/MAX

Straight

Directă

Split

Divizată

Three Line (Street)

Linie de trei (stradă)

Corner (Square)

Colţ (Pătrat)

Six Line

Linie de şase

Left, Middle or Right Row
(Column)

Rândul Stânga, Mijloc sau Dreapta
(Coloană)

1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen)

1-a 12, a 2-a 12 sau a 3-a 12 (Duzină)

1-18 (Low) or 19-36 (High)

1-18 (Mic) or 19-36 (Mare)

Red or Black

Roşu sau Negru

Odd or Even

Impar sau Par

Odd, Low

Impar, Mic

Even, High

Par, Mare

Even, Low

Par, Mică

Red Splits

Roşu se divizează

Black Splits

Negru se divizează

Red

Roşu

Green

Verde

Column

Coloană

Dozen

Duzină

Max

Max

BETS

MIZE

Regulile jocului Jack and the Beanstalk





















Jack and the Beanstalk este un slot video cu 5 role şi 3 rânduri ce conţine
Colectarea Comorii la Free Spins şi Walking Wilds cu re-învârtiri.
Jucaţi pe 20 linii fixe de miză la diferite niveluri ale mizei şi valori ale fisei.
Butonul de învârtire porneşte jocul pe 20 linii de miză, la valoarea curentă a
fisei şi a nivelului mizei (alternativ puteţi apăsa tasta Spaţiu).
MIZĂ MAX porneşte jocul pe 20 linii de miză la nivelul celei mai mari
mize şi la valoarea fisei curente.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE.
Alternativ, faceţi clic pe orice simbol de pe role pe durata jocului principal
pentru a vedea o mini casierie pentru respectivul simbol.
Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o
linie de miză.
Simbolul wild înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolurilor Scatter
şi Cheie.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
În jocul principal, simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3, 4 şi 5.
Pe durata re-învârtirilor, simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3, şi 4.
Toate câştigurile cu simboluri Wild se plătesc la câştigul în fise x3.
Simbolurile cheie sunt disponibile doar pe rola 5 la Free Spins.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Câştigurile liniei de miză se plătesc dacă se succed de la stânga la dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.







Un câştig pe linie de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE multiplicată cu nivelul mizei. Această valoare este, de
asemenea, înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise multiplicat
cu valoarea fisei.
Câştigurile în fise la simbolurile Scatter sunt adăugate la toate câştigurile pe
linie de miză.
Câştigurile se plătesc pe liniile de miză selectate, cu excepţia simbolurilor
Scatter.

Free Spins







3 sau mai multe simboluri Scatter care apar aleator pe role activează 10 Free
Spins.
3 sau mai multe simboluri Scatter pe durata Free Spins activează 5 Free
Spins suplimentare.
Free Spins se joacă la acelaşi nivel al mizei şi pe acelaşi număr de linii ca la
runda care a activat Free Spins.
Free Spins şi funcţia Walking Wild pot fi activate în aceeaşi rundă a jocului.
Dacă acest lucru are loc, Free Spins sunt jucate primele, urmate de Walking
Wild.
Toate câştigurile Free Spins cu simboluri Wild aduc o sumă egală cu
câştigul fisei x3.

Funcţia Walking Wild






Când un simbol Wild apare pe role se acordă o re-învârtire.
Pe durata re-învârtirii simbolul Wild se mută cu o rolă la stânga creând
şanse la noi câştiguri.
Re-învârtirile continuă atâta timp cât simbolul Wild este prezent pe role.
Funcţia Walking Wild apare atât în jocul principal cât şi la Free Spins.
Când apare un simbol Wild pe durata Free Spins, Free Spins se opresc şi
funcţia Walking Wild devine activă. Free Spins continuă după ce funcţia
Walking Wild se termină. Dacă apar Walking Wilds suplimentare pe durata
re-învârtirilor, re-învârtirile vor continua până când ultimul va ajunge pe
rola cea mai din stânga şi următoarea învârtire nu conţine niciun simbol
Wild.

Colectarea comorii


Simbolurile cheie care se află pe rola 5 la Free Spins deblochează
următoarele funcţii Wild:
Funcţie

Funcţie



Colectaţi 3 simboluri cheie şi următorul Wild care apare
pe role se transformă în Stacked Wild de 2 simboluri saci
de bani.*



Colectaţi 6 simboluri cheie şi următorul Wild care apare
pe role se transformă într-un Stacked Wild de 3 simboluri
cu găini de aur.*



Colectaţi 9 simboluri cheie şi următorul Wild care apare
pe role se transformă în Expanding Wild cu un simbol
harpă aurie.*
Wild-ul se extinde pentru a acoperi toată rola şi se mută
pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Simbolurile colectate nu sunt salvate între sesiunile de
Free Spins.
După ce aţi colectat 9 simboluri cheie şi nu mai există
niciun Expandiing Wild pe role, se revine la jocul
principal.

2 grămezi cu
saci de bani

3 grămezi de
găini de aur



Harpe aurii
care se extind




*Un Stacked Wild este un simbol Wild care acoperă 2 sau 3 poziţii de pe rolă.
Stacked Wilds pot fi complet sau parţial afişate, în funcţie de cum se opreşte rola.
Când un simbol Stacked Wild apare pe role, este acordată o re-învârtire. Pe durata
re-învârtirii simbolul Stacked Wild se mută cu o rolă spre stânga până când ajunge
la prima rolă, după care re-învârtirea se opreşte. Simbolul Scatter nu apare pe
durata re-învârtirilor, astfel încât nu este posibil să câştigaţi Free Spins
suplimentare.
Opţiuni complexe joc automat











Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe JOC
AUTOMAT pe tastatură sau AUTO în panoul de joc şi faceţi apoi clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins.. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Jocul automat dacă suma
câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă suma câştigurilor depăşeşte. Opreşte Jocul automat dacă banii cresc
cu suma specificată.
Dacă suma pierderilor depăşeşte. Opreşte Jocul automat dacă banii scad
cu suma specificată.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Opţiuni Setări joc











Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma de extindere din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Animaţii. Activează sau dezactivează animaţiile.
Sunet ambiental. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Efecte sonore. Activează sau dezactivează efectele redate pe durata
evenimentelor.
Calitatea grafică. Reglează calitatea grafică pentru performanțe optime.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările listate
pentru joc.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.28%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc
şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins

Învârtiri gratuite

Multiplier

Multiplicator

Paytable

Casierie

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Stacked Wild

Wild grămadă

Walking wild

Wild plimbăreţ

Regulile jocului Secret of the Stones™

















Secret of the Stones™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri , 25 de linii de
miză. Jocul conţine substituţii Wild şi Free Spins.
Jocul se desfăşoară cu 25 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi
diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 25 linii de miză, la nivelul cel mai ridicat al
mizei şi la valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Numai câştigul cel mare pe o linie de miză activă este selectat pentru a fi
plătit.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Scatter.

Wild



Simbolurile Wild pot să apară pe orice rolă din jocul principal şi la Free
Spins şi înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Scatter.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.

Free Spins


3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează 10 Free Spins.




Înainte de a începe Free Spins, selectaţi din cele 20 de pietre pentru a
descoperi funcţiile bonus Free Spins.
Numărul selecţiilor este egal cu numărul de simboluri Scatter care au activat
Free Spins.
o 3 Scatters = 3 Pietre
o 4 Scatters = 4 Pietre
o 5 Scatters = 5 Pietre
Funcţiile bonus ascunse includ:
o
o
o
o






Free Spins. Free Spins suplimentare de 2, 3, 4, 5 sau 10 sunt
adăugate la cele 10 Free Spins iniţiale.
Multiplicatori. Multiplicatori suplimentari de x1 sau x2 sunt
adăugaţi la un multiplicator iniţial x1 Free Spins.
Wild Reels. Wild Reels acoperă rolele 2 și/sau 4 până când se încheie
Free Spins.
Simboluri Wild suplimentare. Simbolurile Cerb şi/sau Bufniţă din
jocul principal devin simboluri Wild pe durata Free Spins. Consultaţi
casieria pentru simboluri.

Free Spins sunt jucate cu acelaşi număr de linii de miză, acelaşi nivel al
mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
Câmpul CÂŞTIG TOTAL include orice câştig de la jocul principal adunat
la orice câştig de la Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc
automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de

învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc
automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile TABELULUI DE PLĂȚI.
Faceţi clic pe butonul central pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc





Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat




Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.

Notă: Dacă opţiunea de mai sus este dezactivată, Jocul automat se va opri automat
când toate funcţiile bonus Free Spins au fost colectate.









Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.72%

Informaţii suplimentare






Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Scatter
Dispersie
Wild
Înlocuitor
Wild Reel
Rola Wild
Free Spins
Învârtiri gratuite
Multiplier
Multiplicator

Regulile jocului The Phantom of the Opera Video Slot™











The Phantom of the Opera Video Slot™ este un slot video cu 5 role și 4
rânduri care conține Substituții Wild, un simbol Scatter, 3 simboluri Bonus
care se comportă și ca Wild-uri, un joc Bonus Pick and Clic, Free Spins și o
funcție lipicioasă Wild Re-Spin.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX pornește
jocul la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al
mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la
nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Scatter și Bonus.










Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Doar câş. mare linie miză act. ambele dir. plătit.
Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din
stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Free Spins și Re-Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei
ca runda care le-a activat.

Jocul principal







Prima și ultima rolă poate conține Stacked Bonus Symbols (care nu apar la
Free Spins).
Există 3 tipuri diferite de Stacked Bonus Symbols. Stacked Phantom apare
doar pe prima rolă, în timp ce simbolurile Stacked Mask și Stacked
Christine apar doar pe ultima rolă.
Simbolurile Scatter apar doar pe rolele 1, 3 și 5.
Free Spins și Funcțiile Bonus nu pot fi declanșate simultan.
Stacked Bonus Symbols acționează și ca simboluri Wild.

Pick and Click











Jocul Bonus Pick and Click este declanșat atunci când simbolul Stacked
Phantom aterizează complet pe rola 1 și simbolul Stacked Christine
aterizează complet pe rola 5.
Un Stacked Bonus Symbol este considerat că a aterizat complet pe role
atunci când blocul de 2 simboluri apare pe 2 din cele 4 locuri de pe role.
Un Stacked Bonus Symbol este alcătuit dintr-un bloc de 2 simboluri.
Jocul bonus are 2 etape.
În etapa 1, jucătorul are 8 trandafiri din care să aleagă. Unii trandafiri
descoperă câștiguri în fise, în timp ce alții descoperă simboluri care
blochează.
Jucătorul selectează trandafiri până când este afișat pe ecran un simbol care
blochează.
După ce jucătorul alege în etapa 1 un simbol care blochează, acesta trece la
etapa a 2-a.
În etapa a 2-a a jocului bonus, jucătorul trebuie să aleagă 1 din cele 3
oglinzi. Oglinzile reprezintă un multiplicator de 1x, 2x sau 3x al câștigului
în fise din etapa 1.







Câștigul în fise de la etapa 1 este înmulțit cu valoarea multiplicatorului ales
și este achitat.
Prima selecție din etapa 1 rezultă mereu într-un câștig în fise.
La finalul Pick and Click, câștigul total de la Pick and Click este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Pick and Click.
Câștigurile în fise care pot fi câștigate în Etapa 1 de la Pick and Click sunt:
20, 40 sau 100 de fise (înmulțite cu nivelul mizei).
Câștigul maxim în fise de la jocul Pick and Click este de 7200 de fise.

Masked Phantom Re-Spin










Masked Phantom Re-Spin este declanșată atunci când un simbol Stacked
Phantom aterizează complet pe rola 1 și un simbol Stacked Mask aterizează
complet pe rola 5.
Bonus Stacked Symbols, precum și simbolurile Mască și simbolurile
Fantomă vizibile în timpul învârtirii care a activat Re-Spin se transformă în
Wild-uri și rămân lipite pe role pentru o singură Re-Spin gratuită.
Niciun simbol Bonus sau Scatter nu apare pe role în timpul Re-Spin.
Pick and Click, Free Spins și Re-Spin-urile suplimentare nu pot fi declanșate
pe durata Re-Spin.
La finalul Masked Phantom Re-Spin, câștigul total de la Masked Phantom
Re-Spin este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Masked Phantom Re-Spin.
Înainte de Re-Spin, toate câștigurile de la jocul principal vor fi mai întâi
calculate, după care rolele se vor re-învârti.

Free Spins









3 simboluri Scatter care apar pe rolele 1, 3 și, respectiv, 5 declanșează Free
Spins.
În timpul Free Spins, un candelabru atârnă de frânghii, apărând lângă cele
cinci role, fiecare frânghie fiind conectată la o anumită rolă.
Aterizarea pe o rolă a unui simbol Masked Phantom taie respectiva secțiune
a frânghiei și evidențiază rola conectată cu respectiva secțiune.
După ce frânghia a fost tăiată pentru o rolă, simbolurile Masked Phatom
ulterioare care apar pe respectiva rolă nu vor conduce la tăierea unei alte
frânghii pe o rolă diferită.
Atunci când sunt tăiate toate cele cinci frânghii de la role, candelabrul cade
și Free Spins se încheie.
Simbolul Masked Phatom acționează ca un Wild pe durata Free Spins.
Atunci când un simbol Masked Phantom a aterizat pe o rolă și a tăiat
frânghia, toate simbolurile Masked Phantom de pe respectiva rolă devin
simboluri Masked Phantom complet stivuite începând cu următoarea
învârtire și rămân stivuite pentru restul sesiunii de Free Spins. Un set





complet stivuit de simboluri Masked Phantom este un bloc de 4 simboluri
Masked Phantom.
În timpul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Simbolurile Scatter, simbolurile Mask și simbolurile obișnuite Phantom nu
apar pe role în timpul Free Spins.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:



Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.




În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.57%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Pick and Click
Selectare & Clic
Re-spin
Re-învârtire
Stacked Bonus Symbols Simboluri Bonus stivuite
Stacked Phantom
Fantoma stivuită
Stacked Christine
Christine stivuită
Stacked Mask
Mască stivuită
Masked Phantom
Fantoma mascată
Scatter
Dispersie

Regulile jocului Fruit Spin™




Fruit Spin™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii de miză.
Jocul conține Lucky Wheels, simboluri Stivuite, substituții Wild, simboluri
Scatter și Free Spins.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.














Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la cea mai
din stânga spre dreapta, cu excepţia simbolurilor Scatter.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simboluri stivuite




Atât la jocul principal, cât și la Free Spins, toate simbolurile apar ca
simboluri stivuite pe role, cu excepția simbolurilor 3x3 Wild și 3x3 Scatter.
La jocul principal, există o rolă suprapusă care conține versiuni stivuite 3x3
și 2x2 ale simbolurilor și simboluri 3x3 Scatter.
La Free Spins, rola suprapusă conține doar Șapte, bara de Bronz, bara de
Argint, bara de Aur în 3x3, un simbol 3x3 Wild și un simbol 3x3 Scatter.

Simbolurile Wild la Free Spins








Simbolurile 3x3 Wild pot să apară pe cele 3 role din mijloc doar la Free
Spins.
Simbolul Wild este un bloc de 3x3 simboluri Wild.
Simbolurile Wild vor fi afișate complet sau parțial în funcție de cum
aterizează rola, însă lățimea simbolului Wild va fi întotdeauna afișată
complet.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Scatter.
Substituția cu simbol Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză conform cu Tabelul de plăți.
Orice parte a unui simbol Wild inclusă într-o linie de miză câștigătoare
plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă conform cu Tabelul
de plăți.

Simboluri Scatter






Simbolurile Scatter 3x3 pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la
Free Spins.
Simbolul Scatter este un bloc de 3x3 simboluri.
Simbolurile Scatter vor fi afișate complet sau parțial în funcție de cum
aterizează rola, însă lățimea simbolului Scatter va fi întotdeauna afișată
complet.
Dacă după o învârtire este vizibilă pe zona rolei orice parte a unui simbol
3x3 Scatter, funcția Lucky Wheels este activată.

Funcția Lucky Wheels










Jocul conține 3 Lucky Wheels, fiecare învârtindu-se independent, care
acordă câștiguri în fise și care pot activa Free Spins.
Este acordată o singură învârtire la fiecare Lucky Wheel pentru fiecare rând
de simbol 3x3 Scatter care este vizibil pe role după o învârtire:
1 învârtire dacă este vizibil un rând din simbolul Scatter stivuit, 2 învârtiri
dacă sunt vizibile două rânduri și 3 învârtiri dacă este vizibil pe role tot
simbolul 3x3 Scatter.
La jocul principal, fiecare Lucky Wheels conține două instanțe ale fiecăruia
dintre următoarele simboluri: simboluri Free Spin și trei simboluri diferite
de câștig în fise.
o Simbol de câștigare a 20 de fise
o Simbol de câștigare a 40 de fise
o Simbol de câștigare a 80 de fise
Câștigurile în fise sunt înmulțite cu nivelul mizei.
După ce toate Lucky Wheels s-au oprit din învârtire, eventualele câștiguri în
fise sunt adunate la câștigul total și simbolurile Free Spins sunt numărate.
3 simboluri Free Spin care apar pe Lucky Wheels activează 5 Free Spins.
După colectarea a 3 simboluri Free Spins, simbolul Free Spin este
transformat într-un simbol Extra Spin. La fiecare simbol Extra Spin care
apare pe Lucky Wheels, este acordată 1 Free Spin suplimentară.

Free Spins





La Free Spins, Lucky Wheels conțin doar un simbol Extra Spin și un simbol
de câștigare a 20 de fise.
Pentru fiecare simbol Extra Spin care apare pe Lucky Wheels, este acordată
1 Free Spin suplimentară. După ce toate Lucky Wheels s-au oprit din
învârtire, eventualele câștiguri în fise sunt adunate la câștigul total.
Simbolurile Scatter care apar oriunde pe role în timpul Free Spins vor
reactiva Lucky Wheels.







Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă se câștigă Lucky Wheel Oprește Jocul automat dacă se câștigă Lucky
Wheel.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.84%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Lucky Wheels

Roțile norocoase

Extra Spin

Învârtire suplimentară

Regulile jocului Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot








Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot este un slot video cu
5 role și 4 rânduri care conține Substituții Wild, un simbol Scatter, 3
simboluri Bonus care se comportă și ca Wild-uri, un joc Bonus Pick and
Clic, Free Spins și o funcție lipicioasă Wild Re-Spin.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX pornește
jocul la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al












mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la
nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor
Scatter și Bonus.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Doar câş. mare linie miză act. ambele dir. plătit.
Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din
stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Free Spins și Re-Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei
ca runda care le-a activat.

Jocul principal







Prima și ultima rolă poate conține Stacked Bonus Symbols (care nu apar la
Free Spins).
Există 3 tipuri diferite de Stacked Bonus Symbols. Stacked Phantom apare
doar pe prima rolă, în timp ce simbolurile Stacked Mask și Stacked
Christine apar doar pe ultima rolă.
Simbolurile Scatter apar doar pe rolele 1, 3 și 5.
Free Spins și Funcțiile Bonus nu pot fi declanșate simultan.
Stacked Bonus Symbols acționează și ca simboluri Wild.

Pick and Click









Jocul Bonus Pick and Click este declanșat atunci când simbolul Stacked
Phantom aterizează complet pe rola 1 și simbolul Stacked Christine
aterizează complet pe rola 5.
Un Stacked Bonus Symbol este considerat că a aterizat complet pe role
atunci când blocul de 2 simboluri apare pe 2 din cele 4 locuri de pe role.
Un Stacked Bonus Symbol este alcătuit dintr-un bloc de 2 simboluri.
Jocul bonus are 2 etape.
În etapa 1, jucătorul are 8 trandafiri din care să aleagă. Unii trandafiri
descoperă câștiguri în fise, în timp ce alții descoperă simboluri care
blochează.
Jucătorul selectează trandafiri până când este afișat pe ecran un simbol care
blochează.










După ce jucătorul alege în etapa 1 un simbol care blochează, acesta trece la
etapa a 2-a.
În etapa a 2-a a jocului bonus, jucătorul trebuie să aleagă 1 din cele 3
oglinzi. Oglinzile reprezintă un multiplicator de 1x, 2x sau 3x al câștigului
în fise din etapa 1.
Câștigul în fise de la etapa 1 este înmulțit cu valoarea multiplicatorului ales
și este achitat.
Prima selecție din etapa 1 rezultă mereu într-un câștig în fise.
La finalul Pick and Click, câștigul total de la Pick and Click este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Pick and Click.
Câștigurile în fise care pot fi câștigate în Etapa 1 de la Pick and Click sunt:
20, 40 sau 100 de fise (înmulțite cu nivelul mizei).
Câștigul maxim în fise de la jocul Pick and Click este de 7200 de fise.

Masked Phantom Re-Spin










Masked Phantom Re-Spin este declanșată atunci când un simbol Stacked
Phantom aterizează complet pe rola 1 și un simbol Stacked Mask aterizează
complet pe rola 5.
Bonus Stacked Symbols, precum și simbolurile Mască și simbolurile
Fantomă vizibile în timpul învârtirii care a activat Re-Spin se transformă în
Wild-uri și rămân lipite pe role pentru o singură Re-Spin gratuită.
Niciun simbol Bonus sau Scatter nu apare pe role în timpul Re-Spin.
Pick and Click, Free Spins și Re-Spin-urile suplimentare nu pot fi declanșate
pe durata Re-Spin.
La finalul Masked Phantom Re-Spin, câștigul total de la Masked Phantom
Re-Spin este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Masked Phantom Re-Spin.
Înainte de Re-Spin, toate câștigurile de la jocul principal vor fi mai întâi
calculate, după care rolele se vor re-învârti.

Free Spins







3 simboluri Scatter care apar pe rolele 1, 3 și, respectiv, 5 declanșează Free
Spins.
În timpul Free Spins, un candelabru atârnă de frânghii, apărând lângă cele
cinci role, fiecare frânghie fiind conectată la o anumită rolă.
Aterizarea pe o rolă a unui simbol Masked Phantom taie respectiva secțiune
a frânghiei și evidențiază rola conectată cu respectiva secțiune.
După ce frânghia a fost tăiată pentru o rolă, simbolurile Masked Phatom
ulterioare care apar pe respectiva rolă nu vor conduce la tăierea unei alte
frânghii pe o rolă diferită.
Atunci când sunt tăiate toate cele cinci frânghii de la role, candelabrul cade
și Free Spins se încheie.








Simbolul Masked Phatom acționează ca un Wild pe durata Free Spins.
Atunci când un simbol Masked Phantom a aterizat pe o rolă și a tăiat
frânghia, toate simbolurile Masked Phantom de pe respectiva rolă devin
simboluri Masked Phantom complet stivuite începând cu următoarea
învârtire și rămân stivuite pentru restul sesiunii de Free Spins. Un set
complet stivuit de simboluri Masked Phantom este un bloc de 4 simboluri
Masked Phantom.
În timpul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Simbolurile Scatter, simbolurile Mask și simbolurile obișnuite Phantom nu
apar pe role în timpul Free Spins.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.
Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.57%

Traducerea terminologiei de joc
Note: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Pick and Click

Selectare & Clic

Re-spin

Re-învârtire

Stacked Bonus Symbols Simboluri Bonus stivuite
Stacked Phantom

Fantoma stivuită

Stacked Christine

Christine stivuită

Stacked Mask

Mască stivuită

Masked Phantom

Fantoma mascată

Scatter

Dispersie

Regulile jocului Twin Spin Deluxe™

Prezentare joc
















Twin Spin Deluxe™ este un slot video cu 6 role și 5 rânduri care conține
sisteme mecanice Cluster Pays™ și Twin Reel.
Jocul folosește sistemul mecanic de plată Cluster Pays™, 1-10 niveluri ale
mizei (10 fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
9 sau mai multe simboluri care apar într-un cluster acordă un câștig în
conformitate cu CASIERIE.
Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște
clustere separate.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL
DE PLĂŢI.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.

Funcţia Twin Reel





Fiecare învârtire începe cu role identice, adiacente gemene care sunt legate
împreună. În timpul învârtirii, rolele gemene se pot extinde pentru a deveni
trei, patru, cinci sau chiar șase role adiacente legate.
La începutul fiecărei învârtiri, rolele gemene identice pot să apară adiacent
pe oricare din cele 6 role.
Numărul de role care sunt conectate între ele este aleator şi acest lucru se
face independent la fiecare învârtire.

Opţiuni Setări joc



Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).





Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.61%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Cluster Pays™

Clusterul plătește™

Twin Reel

Rolă geamănă

Regulile jocului American Roulette™






American Roulette™ este un joc clasic de ruletă care conține mize pe
interior, mize pe exterior, și mize preferate.
Roata ruletei are 38 de buzunare numerotate de la 0 la 36 cu un 00
suplimentar. Obiectivul jocului este prezicerea buzunarului în care bila se va
opri după învârtirea roții.
Mizele minime şi maxime pentru joc sunt afişate în secţiunea MIN/MAX a
mesei.
Plățile sunt făcute în conformitate cu Casieria. Pentru a vedea Casieria,
faceți clic pe butonul i de pe tastatură sau, alternativ, consultați secțiunea
Plăți de mai jos.

Modul de joc
Selectaţi o valoare a jetonului, plasaţi mizele, învârtiţi roate şi aşteptaţi să vedeţi
dacă aţi ghicit corect numărul câştigător.









Selectarea valorii unui jeton. Pentru a selecta valoarea dorită a jetonului,
faceți clic pe un jeton din zona tastaturii. Dacă există săgeţi active în partea
din stânga şi din dreapta a jetoanelor, faceţi clic pe acestea pentru a vedea
valoarea suplimentară a jetoanelor.
Puteţi indica diferite poziţii de pe masă pentru a scoate în evidenţă mizele.
Când o poziție a mizei este evidențiată, apare o fereastră care afișează
limitele minime și maxime pentru respectiva miză.
Plasarea a uneia sau mai multor mize. Pentru a plasa o miză, selectați
valoarea jetonului și faceți clic pe un număr sau pe o poziție de mizare din
tabel. Clicurile suplimentare adaugă numărul respectiv de jetoane de aceeași
valoare cu miza selectată.
După plasarea unei mize puteţi pune cursorul peste jetoanele de pe masă
pentru a vedea valoarea totală a mizei şi plata totală în caz de câştig.
Învârtirea roţii. După ce ați terminat de mizat, faceți clic pe butonul rotire
pentru a începe o rundă de joc. Bila este astfel lansată pe roata ruletei.
Valoarea mizei este scăzută din contul dvs. Bila ajunge într-un buzunar şi
numărul de pe buzunar este numărul câştigător.








Jucătorul poate opri din învârtire roata ruletei în orice moment dacă face clic
pe butonul rotire. Această funcție nu este disponibilă în timpul Joc automat.
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Se poate învârti roata fără a se plasa nicio miză. (nu este disponibil în toate
cazinourile).
Verificarea numărului câştigător. Când bila ajunge pe un slot, numărul
câştigător este anunţat şi toate mizele câştigătoare sunt plătite. Numărul
câștigător este afișat pe roata ruletei. Câştigurile dumneavoastră sunt afişate
şi în panoul de joc şi sunt adăugate la Sold. Toate pariurile pierdute sunt
şterse de pe masă.
Cum se joacă din nou. Faceți clic pe butonul re-mizare pentru a plasa
aceeași miză ca la runda anterioară. Alternativ, faceți clic pe butonul șterge
toate mizele pentru a șterge de pe masă toate mizele anterioare, plasați
eventualele noi mize și, după aceea, faceți clic pe butonul rotire. Pentru mai
multe informații, consultați secțiunea Funcțiile jocului de mai jos.

Ajustare automată miză




Dacă o miză depășește limita de mizare sau limita mesei sau dacă jucătorul
rămâne fără bani, funcția Ajustare automată miză ajustează automat miza la
valoarea maximă posibilă. Dacă miza este alcătuită din mai multe poziții de
miză, acestea vor fi reduse proporțional cu pozițiile de miză incluse. Dacă
miza redusă este prea mică pentru a acoperi toate pozițiile de miză dorite,
jetoanele vor fi plasate pe cât mai multe poziții posibile. Dacă nu pot fi
acoperite toate pozițiile de miză posibile, jocul va alege aleatoriu care poziții
vor primi jetoane.
Pentru a activa această funcție, deschideți meniul Setări joc.

Mize preferate








Jocul are funcţia de Mize preferate, care vă permite să salvaţi mizele în orice
configuraţie şi să le plasaţi automat. Pentru a deschide panoul Mize
preferate, faceți clic pe butonul Mize preferate.
Pentru a salva o miză ca preferată, plasați toate mizele pe masă și, după
aceea, deschideți panoul Mize preferate. Faceți clic pe semnul +, introduceți
un nume pentru miza dvs. și faceți clic pe .
Puteți salva maxim 10 mize preferate.
Pentru a plasa una din mizele preferate, deschideți panoul Mize preferate și
selectați o miză din listă. Toate jetoanele sunt plasate automat.
Pentru a șterge o miză preferată, faceți clic pe butonul x de lângă numele
mizei din lista cu mize preferate.

Statistici și Tablou



Panoul de statistici afișează rezultatele rundei de joc, numerele fierbinți și
reci și statisticile mesei.
o Pentru a deschide panoul cu statistici, faceți clic pe butonul statistici.
o Statistici roată. Această secțiune a panoului afișează distribuția
numerelor câștigătoare pentru ultimele 500 de runde.
o Numere fierbinți. Afișează cele 4 numere extrase cel mai frecvent în
ultimele 500 de învârtiri. Al doilea rând prezintă de câte ori au fost
extrase numerele fierbinți la ultimele 500 de învârtiri.
o Numere reci. Afișează cele mai puțin extrase 4 numere de la ultimele
500 de rotiri. Al doilea rând prezintă de câte ori au fost extrase
numerele reci la ultimele 500 de învârtiri.
o Grafice bară. Această secțiune a panoului prezintă mizele
Roșu/Negru și Par/Impar și afișează procentul de runde de joc care sau terminat cu unul dintre aceste rezultate. Restul este afișat cu verde,
reprezentând 0 și 00.
o Puteți realiza mize straight pe numere calde și reci și pe statisticile
roții sau puteți realiza mize exterioare prin plasarea jetoanelor direct
pe tablou sau panou.
o Rezultate. Această secţiune a tabloului afişează numerele
câştigătoare pentru ultimele 15 runde.

Tipuri de mize
Mize pe interior
Mize interioare. Mize plasate pe numere sau pe linii aflate între numere din zona
interioară a mesei.








Straight. O miză straight este o miză plasată pe un singur număr. Pentru a
face o miză straight, puneţi un jeton pe un număr de pe masă.
Split. O miză split este o miză plasată pe 2 numere alăturate. Pentru a face o
miză split, puneți un jeton pe linia dintre oricare 2 numere alăturate, cu
excepția 0 și 2 sau 00 și 2.
Three Line (Street). O miză three line (street) este o miză pe un rând de 3
numere. Pentru a face o miză street, puneți un jeton pe linia de la începutul
unuia din cele 12 rânduri. Puteți face și o miză linie de trei (stradă) pe 0, 1, 2
sau 00, 2, 3 sau 0, 00, 2 prin plasarea unui jeton la colțul de intersectare a
acestor 3 numere.
Top Line. O miză top line este o miză pe primele cinci numere 0, 00, 1, 2,
3. Pentru a face o miză top line, puneți jetonul pe colțul dintre 0 și 1.
Corner. O miză corner este o miză pe 4 numere. Pentru a face o miză
corner, puneţi un jeton pe colţul comun al 4 numere.



Six Line. O miză six line este o miză pe 6 numere; 2 rânduri a câte 3
numere, fără 0 e 00. Pentru a face o miză six line, puneţi un jeton pe startul
liniei care separă 2 rânduri.

Mize pe exterior
Mizele pe exterior sunt mize plasate pe zonele mesei care reprezintă grupuri de
numere. Mizele pe exterior includ:










Column. O miză column este o miză pe 12 numere; 1 coloană de 12
numere. Pentru a face o miză column, puneţi un jeton pe una dintre cele 3
zone denumite 2:1.
Dozen. O miză dozen este o miză pe 12 numere; 4 rânduri de 3 numere.
Pentru a face o miză dozen, puneți un jeton pe una din zonele denumite 1st 12, 2nd - 12 sau 3rd - 12.
Red/Black. O miză red sau black este o miză pe 18 numere; fie pe toate
numerele negre, fie pe toate numerele roșii. Pentru a face o miză red sau
black, plasaţi un jeton pe oricare dintre zonele neetichetate roșie sau neagră.
Even/Odd. O miză pară sau impară este o miză pe 18 numere; fie pe toate
numerele pare, fără 0 și 00, fie pe toate numerele impare. Pentru a face o
miză pară sau impară, plasaţi un jeton pe zona intitulată Even sau pe zona
intitulată Odd.
1-18/19-36. O miză 1-18 sau 19-36 este o miză pe 18 numere; fie pe primele
18 numere, fără 0 și 00, fie pe ultimele 18. Pentru a face o miză 1-18 sau 1936 plasaţi un jeton pe zona intitulată 1-18 sau pe zona intitulată 19-36.

Mize pe pista de curse
 Mizele pe pista de curse sunt una sau mai multe mize interioare pe o serie de numere după
cum apar pe roata ruletei.
 Mizele pe pista de curse sunt realizate prin plasarea jetoanelor direct pe pista de curse a
ruletei.
 Pentru a deschide pista de curse, faceți clic pe butonul pistă de cursă de pe tastatură.
 Mizele pe pista de curse includ:


Number and neighbors. O miză numărul şi vecinii este implicit o miză pe
5 numere; 1 număr plus cele 2 numere care apar în ambele laturi ale acelui
număr pe ruletă. Pentru a face o miză numărul şi vecinii, plasaţi un jeton pe
un număr pe pista de curse. Pentru a mări sau reduce numărul de vecini
incluși într-o miză numărul și vecinii, dați clic pe butoanele (+) și (-) aflate
pe pista de curse. Numărul maxim de vecini este 8.

Plăţi



Următorul tabel prezintă toate mizele disponibile cu numărul minim de
jetoane necesare pentru a plasa miza, precum şi plăţile corespunzătoare.
Miză

Numărul minim de jetoane

Plată

Straight

1

35:1

Split

1

17:1

Three Line (Street)

1

11:1

Top Line

1

6:1

Corner

1

8:1

Six Line

1

5:1

Column

1

2:1

Dozen

1

2:1

Red/Black

1

1:1

Even/Odd

1

1:1

1-18/19-36

1

1:1

Number and neighbors 1

35:1

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a învârti roata și pentru a porni o rundă de joc.
Faceți clic pentru a începe învârtirea rapidă. Acest buton este vizibil în
tastatură atunci când selectați opțiunea Învârtire rapidă din meniul Setări
joc. (nu este disponibil în toate cazinourile).
Faceți clic pentru a deschide sau închide Tabelul de plată.
Faceţi clic pentru a deschide sau închide pista de curse a ruletei.
Faceți clic pentru a deschide sau închide panoul statistici.
Faceți clic pentru a deschide sau închide panoul Mize preferate.
Faceţi clic pentru a dubla valoarea tuturor mizelor aflate în acel moment
pe masă. Acesta nu se aplică la o miză care a depășit limita maximă a
mizei.

Faceţi clic pentru a anula ultima miză plasată pe masă.
Faceţi clic pentru a anula toate mizele de pe masă.
Faceți clic pentru a repeta aceeași miză ca la runda anterioară. După ce
ați făcut clic pe butonul remizare, modul remizare începe și aceeași miză
va fi repetată până când faceți din nou clic pe butonul remizare pentru a
opri modul.
Faceţi clic pentru a deschide meniul Setări joc şi configuraţi diversele
opţiuni de joc. Meniul conţine opţiuni pentru:









Vocea crupierului
Muzică fundal
Efecte sonore
Coloană sonoră
Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile)
Ajustare automată miză
Film intro
Istoric jocuri

Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau folosiţi glisorul pentru a
regla nivelul sunetului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectaţi numărul de runde la Joc automat sau deschideţi
Setări complexe pentru a configura opţiunile de Joc automat.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Opţiuni Setări joc










Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Vocea crupierului. Pornește sau oprește vocea Crupierului.
Muzica de fundal. Activaţi sau dezactivaţi coloana sonoră din fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Coloană sonoră. Alegeți o coloană sonoră pentru joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ajustare automată miză. Pornește sau oprește funcția Ajustare automată
miză
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat











Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe AUTO în
panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 94.74%



Câștigul teoretic al jucătorului pentru acest joc atunci când realizează o miză
Top Line este 92.11%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

1st - 12, 2nd - 12 or 3rd - 12 (Dozen)

1-a 12, a 2-a 12 sau a 3-a 12 (Duzină)

Black

Negru

Corner

Colţ

Even

Par

MIN

MIN

MAX

MAX

Odd

Impar

Paytable

Tabelul de plăţi

Red

Roşu

Straight

Directă

Split

Divizată

Six Line

Linie de şase

Three Line (Street)

Linie de trei (stradă)

Column

Coloană

Dozen

Duzină

Number and neighbors

Numărul şi vecinii

Top Line

Linia de sus

Regulile jocului French Roulette™





French Roulette™ este un joc clasic de ruletă care conține mize pe interior,
mize pe exterior, mize seci, mize speciale și mize preferate.
Roata ruletei are 37 de sloturi numerotate de la 0 la 36. Obiectivul jocului
este să ghiciţi în care slot va ajunge bila după ce roata se învârteşte.
Mizele minime şi maxime pentru joc sunt afişate în secţiunea MIN/MAX a
mesei.
Plățile sunt făcute în conformitate cu Casieria. Pentru a vedea Casieria,
faceți clic pe butonul i de pe tastatură sau, alternativ, consultați secțiunea
Plăți de mai jos.

Modul de joc
Selectaţi o valoare a jetonului, plasaţi mizele, învârtiţi roate şi aşteptaţi să vedeţi
dacă aţi ghicit corect numărul câştigător.


Selectarea valorii unui jeton. Pentru a selecta valoarea dorită a jetonului,
faceți clic pe un jeton din zona tastaturii. Dacă există săgeţi active în partea
din stânga şi din dreapta a jetoanelor, faceţi clic pe acestea pentru a vedea
valoarea suplimentară a jetoanelor.















Puteţi indica diferite poziţii de pe masă pentru a scoate în evidenţă mizele.
Când o poziție a mizei este evidențiată, apare o fereastră care afișează
limitele minime și maxime pentru respectiva miză.
Plasarea a uneia sau mai multor mize. Pentru a plasa o miză, selectați
valoarea jetonului și faceți clic pe un număr sau pe o poziție de mizare din
tabel. Clicurile suplimentare adaugă numărul respectiv de jetoane de aceeași
valoare cu miza selectată.
După plasarea unei mize puteţi pune cursorul peste jetoanele de pe masă
pentru a vedea valoarea totală a mizei şi plata totală în caz de câştig.
Învârtirea roţii. După ce ați terminat de mizat, faceți clic pe butonul rotire
pentru a începe o rundă de joc. Bila este astfel lansată pe roata ruletei.
Valoarea mizei este scăzută din contul dvs. Bila ajunge într-un buzunar şi
numărul de pe buzunar este numărul câştigător.
Jucătorul poate opri din învârtire roata ruletei în orice moment dacă face clic
pe butonul rotire. Această funcție nu este disponibilă în timpul Joc automat.
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Se poate învârti roata fără a se plasa nicio miză. (nu este disponibil în toate
cazinourile).
Verificarea numărului câştigător. Când bila ajunge pe un slot, numărul
câştigător este anunţat şi toate mizele câştigătoare sunt plătite. Numărul
câștigător este afișat pe roata ruletei. Câştigurile dumneavoastră sunt afişate
şi în panoul de joc şi sunt adăugate la Sold. Toate pariurile pierdute sunt
şterse de pe masă.
Cum se joacă din nou. Faceți clic pe butonul re-mizare pentru a plasa
aceeași miză ca la runda anterioară. Alternativ, faceți clic pe butonul șterge
toate mizele pentru a șterge de pe masă toate mizele anterioare, plasați
eventualele noi mize și, după aceea, faceți clic pe butonul rotire. Pentru mai
multe informații, consultați secțiunea Funcțiile jocului de mai jos.

Ajustare automată miză




Dacă o miză depășește limita de mizare sau limita mesei sau dacă jucătorul
rămâne fără bani, funcția Ajustare automată miză ajustează automat miza la
valoarea maximă posibilă. Dacă miza este alcătuită din mai multe poziții de
miză, acestea vor fi reduse proporțional cu pozițiile de miză incluse. Dacă
miza redusă este prea mică pentru a acoperi toate pozițiile de miză dorite,
jetoanele vor fi plasate pe cât mai multe poziții posibile. Dacă nu pot fi
acoperite toate pozițiile de miză posibile, jocul va alege aleatoriu care poziții
vor primi jetoane.
Pentru a activa această funcție, deschideți meniul Setări joc.

Panoul cu Mize speciale







Mizele speciale sunt mize de tip sec și sunt făcute prin plasarea jetoanelor
direct pe numele mizei din panoul Mize speciale. Pentru a deschide panoul
Mize speciale, faceți clic pe butonul Mize preferate.
Când acest panou este deschis, acesta prezintă toate mizele speciale
disponibile.
Când mutaţi mouse-ul peste o miză specială, jocul evidenţiază numerele
mizate de pe masă.
Pentru a derula prin paginile listei cu mize speciale, folosiți săgețile de la
baza panoului.

Mize preferate








Jocul are funcţia de Mize preferate, care vă permite să salvaţi mizele în orice
configuraţie şi să le plasaţi automat. Pentru a deschide panoul Mize
preferate, faceți clic pe butonul Mize preferate.
Pentru a salva o miză ca preferată, plasați toate mizele pe masă și, după
aceea, deschideți panoul Mize preferate. Faceți clic pe semnul +, introduceți
un nume pentru miza dvs. și faceți clic pe
.
Puteți salva maxim 10 mize preferate.
Pentru a plasa una din mizele preferate, deschideți panoul Mize preferate și
selectați o miză din listă. Toate jetoanele sunt plasate automat.
Pentru a șterge o miză preferată, faceți clic pe butonul x de lângă numele
mizei din lista cu mize preferate.

Statistici și Tablou


Panoul de statistici afișează rezultatele rundei de joc, numerele fierbinți și
reci și statisticile mesei.
o Pentru a deschide panoul cu statistici, faceți clic pe butonul statistici.
o Statistici roată. Această secțiune a panoului afișează distribuția
numerelor câștigătoare pentru ultimele 500 de runde.
o Numere fierbinți. Afișează cele 4 numere extrase cel mai frecvent în
ultimele 500 de învârtiri. Al doilea rând prezintă de câte ori au fost
extrase numerele fierbinți la ultimele 500 de învârtiri.
o Numere reci. Afișează cele mai puțin extrase 4 numere de la ultimele
500 de rotiri. Al doilea rând prezintă de câte ori au fost extrase
numerele reci la ultimele 500 de învârtiri.
o Grafice bară. Această secțiune a panoului prezintă mizele Red/Black
și Even/Odd și afișează procentul de runde de joc care s-au terminat
cu unul dintre aceste rezultate, inclusiv cu 0.
o Puteți realiza mize straight pe numere calde și reci și pe statisticile
roții sau puteți realiza mize exterioare prin plasarea jetoanelor direct
pe tablou sau panou.

o

Rezultate. Această secţiune a tabloului afişează numerele
câştigătoare pentru ultimele 15 runde.

Tipuri de mize
Mize pe interior
Mize interioare. Mize plasate pe numere sau pe linii aflate între numere din zona
interioară a mesei.








Straight. O miză straight este o miză plasată pe un singur număr. Pentru a
face o miză straight, puneţi un jeton pe un număr de pe masă.
Split. O miză split este o miză plasată pe 2 numere adiacente. Pentru a face
o miză split, plasaţi un jeton pe linia dintre oricare 2 numere adiacente.
Three Line (Street). O miză three line (street) este o miză pe un rând de 3
numere. Pentru a face o miză street, puneți un jeton pe linia de la începutul
unuia din cele 12 rânduri. Puteți face și o miză three line (street) pe 0, 1, 2
sau pe 0, 2, 3 plasând un jeton pe colțul de la intersecția celor 3 numere.
Corner. O miză corner este o miză pe 4 numere. Pentru a face o miză
corner, puneţi un jeton pe colţul comun al 4 numere. Puteți face și o miză
corner pe 0, 1, 2, 3 plasând un jeton pe colțul de la intersecția lui 0 cu rândul
1, 2, 3.
Six Line. O miză six line este o miză pe 6 numere; 2 rânduri a câte 3
numere, fără 0. Pentru a face o miză six line, puneţi un jeton pe startul liniei
care separă 2 rânduri.

Mize pe exterior
Mizele pe exterior sunt mize plasate pe zonele mesei care reprezintă grupuri de
numere. Mizele pe exterior includ:








Column. O miză column este o miză pe 12 numere; 1 coloană de 12
numere. Pentru a face o miză column, plasaţi un jeton pe unul dintre cele 3
pătrate care prezintă un triunghi la finalul unei coloane.
Dozen. Mize pe 12 numere pe trei rânduri consecutive. Plasați jetoanele pe
casetele denumite P12 pentru suita de numere de la 1 la 12, M12 pentru
suita de numere de la 13 la 24 sau D12 pentru suita de numere de la 25 la
36.
Red/Black. O miză red sau black este o miză pe 18 numere; fie pe toate
numerele negre, fie pe toate numerele roșii. Pentru a face o miză red sau
black, plasaţi un jeton pe oricare dintre zonele neetichetate roșie sau neagră.
Even/Odd. O miză even sau odd este o miză pe 18 numere; fie pe toate
numerele pare, fără 0, fie pe toate numerele impare. Pentru a face o miză



even sau odd, plasaţi un jeton pe zona intitulată EVEN sau pe zona
intitulată ODD.
1-18/19-36.O miză 1-18 sau 19-36 este o miză pe 18 numere; fie pe primele
18 numere, fără 0, fie pe ultimele 18. Pentru a face o miză 1-18 sau 19-36,
puneţi un jeton pe zona denumită 1-18 sau pe zona denumită 19-36.

Mize anunțate
Mizele anunțate sunt unul sau mai multe mize pe interior pe o serie de numere
după cum apar pe roata ruletei. Unele mize seci au un număr predefinit de jetoane
care sunt necesare pentru a plasa mizele. Consultați secțiunea Plăți pentru
informații detaliate.
Mizele anunțate sunt realizate prin plasarea jetoanelor direct pe pista de curse a
ruletei. Pentru a deschide pista de curse, faceți clic pe butonul pistă de cursă de pe
tastatură. Mizele anunțate includ:










Number and neighbors. O miză numărul şi vecinii este implicit o miză pe
5 numere; 1 număr plus cele 2 numere care apar în ambele laturi ale acelui
număr pe ruletă. Pentru a face o miză numărul şi vecinii, plasaţi un jeton pe
un număr pe pista de curse.
o Pentru a mări sau reduce numărul de vecini incluși într-o miză
numărul și vecinii, dați clic pe butoanele (+) și (-) aflate pe pista de
curse. Numărul maxim de vecini este 8.
Jeu Zero. O miză jeu zero este o miză pe o serie de 7 numere: 12, 35, 3, 26,
0, 32, 15. Pentru a face o miză jeu zero, plasaţi un jeton pe zona de pe pista
de curse intitulată Zero.
Tiers. O miză tiers este o miză pe o serie de 12 numere: 27, 13, 36, 11, 30,
8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Pentru a face o miză tiers, plasaţi un jeton pe zona
pistei de curse intitulată Tiers.
Orfani. O miză orfani este o miză pe 2 serii de 8 numere: 17, 34, 6 și 1, 20,
14, 31, 9. Pentru a face o miză orfani, puneți un jeton pe zona de pe
suprafața de joc denumită Orfani.
Voisins. O miză voisins este o miză pe o serie de 17 numere: 22, 18, 29, 7,
28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Pentru a face o miză voisins
plasaţi un jeton pe zona pistei de cursă intitulată Voisins.

Mize speciale
Mizele speciale sunt mai mult mize pe interior de un tip sau combinații de mize pe
interior. Numărul minim de jetoane necesare pentru a face o miză specială este
afișat în panoul Mize speciale. Alternativ, consultați secțiunea Plăți de mai jos.
Mizele speciale includ:











Red și Black Splits. O miză red sau black split este o miză pe toate mizele
split posibile pe numerele roșii (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) sau pe toate
mizele split posibile pe numerele negre (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29,
29/28, 28/31).
Orphelins Plein. O miză orphelins plein este o miză pe o serie de 8 numere
simple: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 și 34. De exemplu, o miză Orphelins Plein ar
fi o miză directă pe numerele 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 și 34.
Finale Plein. O miză Finale Plein este o miză pe un număr și pe toate
numerele ulterioare care se termină în respectivul număr. De exemplu, o
miză pe Finale Plein 7 va fi o miză pe 7, 17, 27, în timp ce o miză pe Finale
Plein 2 va fi o miză pe 2, 12, 22, 32.
Finale Cheval. O miză finale cheval este o miză split pe 2 numere și mizele
split suplimentare pe acele numere care se termină în aceeași pereche de
cifre. De exemplu, o miză pe Finale Cheval 3/6 include mizele split pe 3/6,
13/16, 23/26, și 33/36.
Finale Cheval/Plein O miză finale cheval/plein este o miză split pe 2
numere și pe toate numerele care se termină în acele 2 numere. Numerele
ne-adiacente cu același model au mize straight plasate pe ele. De exemplu, o
miză pe Finale Cheval/Plein 4/5 include mize split pe 4/5, 14/15, 34/35 și
mize straight pe 24 și 25.

Plăţi


Următorul tabel prezintă toate mizele disponibile cu numărul minim de
jetoane necesare pentru a plasa miza, precum şi plăţile corespunzătoare.
Miză

Numărul minim de jetoane

Plată

Straight

1

35:1

Split

1

17:1

Three Line (Street)

1

11:1

Corner

1

8:1

Six Line

1

5:1

Column

1

2:1

Dozen

1

2:1

Red/Black

1

1:1

Even/Odd

1

1:1

1-18/19-36

1

1:1

Number and neighbors 1

35:1

Jeu Zero

4 (3 mize split și 1 miză straight)

Split - 17:1 Straight 35:1

Tiers

6 (6 mize split)

17:1

Orphelins

5 (4 mize split și 1 miză straight)

Split - 17:1 Straight 35:1

Voisins

9 (1 miză three line bet din 2 jetoane,
5 mize split cu 1 jeton și 1 miză
corner cu 2 jetoane)

Split - 17:1 Three line
(street) - 11:1 Corner 8:1

Red Splits

4

17:1

Black Splits

7

17:1

Finale Plein 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6

4 (4 mize straight)

35:1

Finale Plein 7, 8, 9

3 (3 mize straight)

35:1

Finale Cheval 0/3, 1/4,
4 (4 mize split)
2/5, 3/6

17:1

Finale Cheval 4/7, 5/8,
3 (3 mize split)
6/9, 7/10, 8/11, 9/12

17:1

Finale Cheval/Plein
0/1, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6

5 (3 mize split și 2 mize straight)

Split - 17:1 Straight 35:1

Finale Cheval/Plein 6/7 5 (3 mize straight și 2 mize split)

Split - 17:1 Straight 35:1

Finale Cheval/Plein 3/4 6 (2 mize split și 4 mize straight)

Split - 17:1 Straight 35:1

Finale Cheval/Plein
7/8, 8/9, 9/10

Split - 17:1 Straight 35:1

4 (2 mize split și 2 mize straight)

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a învârti roata și pentru a porni o rundă de joc.
Faceți clic pentru a începe învârtirea rapidă. Acest buton este vizibil în
tastatură atunci când selectați opțiunea Învârtire rapidă din meniul Setări joc.
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Faceți clic pentru a deschide sau închide Tabelul de plată.
Faceţi clic pentru a deschide sau închide pista de curse a ruletei.
Faceți clic pentru a deschide sau închide panoul statistici.

Faceți clic pentru a deschide sau închide panoul Mize preferate și Mize
speciale.
Faceţi clic pentru a dubla valoarea tuturor mizelor aflate în acel moment pe
masă. Acesta nu se aplică la o miză care a depășit limita maximă a mizei.
Faceţi clic pentru a anula ultima miză plasată pe masă.
Faceţi clic pentru a anula toate mizele de pe masă.
Faceți clic pentru a repeta aceeași miză ca la runda anterioară. După ce ați
făcut clic pe butonul remizare, modul remizare începe și aceeași miză va fi
repetată până când faceți din nou clic pe butonul remizare pentru a opri
modul.
Faceţi clic pentru a deschide meniul Setări joc şi configuraţi diversele opţiuni
de joc. Meniul conţine opţiuni pentru:









Vocea crupierului
Muzică fundal
Efecte sonore
Coloană sonoră
Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile)
Ajustare automată miză
Film intro
Istoric jocuri

Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau folosiţi glisorul pentru a
regla nivelul sunetului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectaţi numărul de runde la Joc automat sau deschideţi
Setări complexe pentru a configura opţiunile de Joc automat.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Opţiuni Setări joc








Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Vocea crupierului. Pornește sau oprește vocea Crupierului.
Muzica de fundal. Activaţi sau dezactivaţi coloana sonoră din fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Coloană sonoră. Alegeți o coloană sonoră pentru joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ajustare automată miză. Pornește sau oprește funcția Ajustare automată
miză




Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe AUTO în
panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.
Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.30%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.

Termen în engleză

Termen tradus

P12, M12, D12 (Dozen)

P12, M12, D12 (Duzină)

Black

Negru

Corner

Colţ

Even

Par

MIN

MIN

MAX

MAX

Odd

Impar

Paytable

Tabelul de plăţi

Red

Roşu

Straight

Directă

Split

Divizată

Six Line

Linie de şase

Three Line (Street)

Linie de trei (stradă)

Column

Coloană

Dozen

Duzină

Number and neighbors

Numărul şi vecinii

Red Splits

Roşu se divizează

Black Splits

Negru se divizează

Regulile jocului Fairytale Legends: Mirror Mirror™












Fairytale Legends: Mirror Mirror™ este un slot video cu 243 de direcții de
miză, 5 role și 3 rânduri care conține Funcții aleatorii, Funcții Bonus și
Mirror Re-Spins.
Jocul se joacă pe 243 de direcții de miză, pe 1 - 10 niveluri (10 fise pe nivel)
și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 243 de direcții de miză, la cel mai înalt nivel al
mizei și la valoarea curentă a fisei. Când se joacă pe orice nivel mai mic
pentru miză, trebuie să faceți clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.

















Simbolurile identice pe orice poziție pe 3 sau mai multe role adiacente (în
cazul simbolului cu sigla jocului, pe 2 sau mai multe role adiacente),
începând cu rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta, alcătuiesc
un câștig pe linia de miză.
Câştigurile pe direcţia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola
cea mai din stânga spre dreapta.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.
Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe
suplimentare ale simbolului apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung
câştig pe direcţia de miză.
Se poate câștiga cu maxim 3 simboluri diferite în același timp la jocul
principal.
Un câștig în fise cu simbol este egal cu valoarea afișată în CASIERIE
înmulțită cu nivelul mizei și cu numărul de apariții pe fiecare dintre role ale
respectivului simbol.
Un câştig pe direcţie de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.
Funcțiile aleatorii și Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la runda care le-a activat.
Mirror Re-Spin și Funcțiile Bonus nu pot fi activate în timpul Funcțiilor
aleatorii.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții
este adăugat la runda care a activat funcțiile.
Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, pentru
fiecare învârtire nouă, sunt înlocuite aleatoriu cu unul din simbolurile câștig
mediu, cu excepția simbolului cu sigla jocului.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


3 simboluri Princess identice pe role adiacente începând cu rola cea mai din
stânga acordă 15 fise. Acestea sunt înmulțite cu 2 (pentru 2 simboluri
Princess pe rola 3), ceea ce conduce la un câștig total de 2 x 15 = 30.

Mirror Re-Spin



Simbolul Oglindă poate să apară doar pe rola 3 la jocul principal și pe rolele
1, 2 și 3 la Free Spins.
De fiecare dată când simbolul Oglindă aterizează pe rolă, acesta se
transformă în simbolul Princess sau Queen.










Simbolurile de același tip cu cel în care s-a transformat simbolul Oglindă
rămân în aceeași poziție pe role în timpul Mirror Re-Spin.
Sunt acordate mai multe Re-Spins dacă 1 sau mai multe simboluri identice
cu simbolul în care s-a transformat simbolul Oglindă aterizează din nou pe
role în timpul Mirror Re-Spin.
Nicio Funcție aleatorie sau Funcție Bonus nu poate fi activată în timpul
Mirror Re-Spin.
Funcțiile Bonus și Mirror Re-Spin nu pot fi activate în timpul aceleași
învârtiri.
Mirror Re-Spins se încheie atunci când nu mai există simboluri noi pe role
care sunt identice cu simbolul în care s-a transformat simbolul Oglindă.
Câștigurile de la Mirror Re-Spin sunt numărate la finalul funcției.
Câștigurile Mirror Re-Spin sunt adăugate la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.

Funcții aleatorii





Cele 3 Funcții aleatorii sunt: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise și Fairy
Mirror Funcții.
Funcțiile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
Funcțiile aleatorii nu pot fi activate în timpul Mirror Re-Spin sau a
Funcțiilor Bonus.
Funcțiile aleatorii nu pot fi activate simultan cu o Funcție bonus.

Fairy Magic Spin


La această Funcție aleatorie, un cluster aleatoriu de 5 până la 7 simboluri
câștig mediu, cu excepția simbolului cu sigla jocului, apar ca o suprapunere
pe role timp de o singură învârtire.

Fairy Surprise



Funcția aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu la jocul principal în
cazul unei situații în care câștigul lipsește.
Un simbol este selectat aleatoriu din simbolurile câștig mediu de pe role
după învârtire. Celelalte simboluri, începând cu simbolurile câștig redus, se
vor transforma în simbolul selectat până când este acordat un câștig.

Funcția Fairy Mirror


La această Funcție aleatorie, simbolul Oglindă este plasat aleatoriu în
mijlocul rolei 3, acordând astfel o Mirror Re-Spin (pentru mai multe
informații, consultați Regulile jocului din secțiunea „Mirror Re-Spin”).





De fiecare dată când simbolul Oglindă aterizează pe rolă, acesta se
transformă în simbolul Princess sau Queen.
Simbolurile de același tip cu cel în care s-a transformat simbolul Oglindă
rămân în aceeași poziție pe role în timpul Mirror Re-Spin.
Sunt acordate mai multe Re-Spins dacă 1 sau mai multe simboluri identice
cu simbolul în care s-a transformat simbolul Oglindă aterizează din nou pe
role în timpul Mirror Re-Spin.

Funcții bonus







3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează
una dintre Funcțiile bonus.
Funcțiile Bonus pot fi activate și aleatoriu în cazul unei situații în care
lipsește câștigul la jocul principal: dacă 2 simboluri Bonus aterizează pe
rolele 1 și 3, al treilea simbol poate fi astfel plasat aleatoriu pe rola 5.
Pentru a activa o Funcție bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.
Dacă Jocul automat este activat, una dintre lăzi va fi aleasă automat în 7
secunde dacă jucătorul nu intervine.
Cele 3 Funcții Bonus sunt: Mining Bonus, Free Spins și Coin Win.

Mining Bonus







Atunci când Mining Bonus este activat, jucătorul sparge cu un târnăcop câte
1 cristal pe rând din cele 9 cristale.
Fiecare cristal conține un anumit câștig în fise.
Valoarea minimă și maximă a câștigurilor în fise este între 50 și 500 de fise
înmulțite cu nivelul curent al mizei.
Mining Bonus se încheie atunci când s-au spart toate cristalele sau când
târnăcopul se rupe.
Târnăcopul se poate rupe oricând după a treia lovitură.
Câștigul total în fise este egal cu suma tuturor câștigurilor în fise colectate.

Free Spins







Când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
În timpul Free Spins, simbolul Oglindă poate să apară pe rolele 1, 2 și 3.
1 sau mai multe simboluri Oglindă care apar pe role în timpul Free Spins
activează Mirror Re-Spin.
De fiecare dată când simbolurile Oglindă aterizează pe role în timpul Free
Spins, acestea se transformă toate în simbolul Princess sau în simbolul
Queen.








Simbolurile de același tip cu cel în care s-a transformat simbolul Oglindă
rămân în aceeași poziție pe role în timpul Mirror Re-Spin.
Sunt acordate mai multe Re-Spins dacă 1 sau mai multe simboluri identice
cu simbolul în care s-a transformat simbolul Oglindă aterizează din nou pe
role în timpul Mirror Re-Spin.
Mirror Re-Spins funcționează în timpul Free Spins la fel ca la jocul
principal (pentru mai multe informații, consultați Regulile jocului din
secțiunea „Mirror Re-Spin”).
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Coin Win


Dacă se câștigă Coin Win, jucătorul primește un câștig în fise care este egal
cu miza curentă înmulțită cu x15.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați opțiunile
jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula
prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la
joc.
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă câștigați funcția Bonus. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Funcția bonus.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.48%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Princess
Prințesă
Queen
Regină
Bonus
Bonus
Mirror Re-Spin
Re-învârtire Oglindă
Fairy Magic Spin Învârtire magia zânei
Fairy Surprise
Surpriza zânei
Fairy Mirror
Funcție Oglinda zânei
Free Spins
Învârtiri gratuite
Coin Win
Câștig fise
Mining Bonus
Bonus la minerit

Regulile jocului Jumanji™

Prezentare joc













Jumanji® este un slot video cu 5 role și 4 funcții aleatorii, un Board Game
cu 4 Free Spins diferite, o Mystery Feature, câștiguri în fise și aruncări
suplimentare de zaruri. Cele 5 role sunt într-o formă geometrică în care
rolele sunt înalte de 3, 4, 5, 4, 3 simboluri de la stânga către dreapta.
Jocul este jucat cu 36 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (10 fise
pe nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.






Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate funcțiile de la Jumanji® sunt jucate cu același nivel al mizei și valoare
a fisei ca la învârtirea care a activat funcția.
Notă: La o învârtire poate fi activată doar o singură funcție.

Funcțiile de la jocul principal
Funcțiile aleatorii pot fi activate doar în timpul jocului principal:
1.
2.
3.
4.

Sticky Vines
Monsoon Wilds
Monkey Mayhem
Wild Stampede

Fiecare funcție aleatorie se desfășoară în cadrul unei singure învârtiri.

Sticky Vines









Dacă există câștiguri pe cel puțin 2 linii de miză și pe cel mult 9 în total, iar
celelalte funcții nu au fost activate, atunci este posibil ca funcția Sticky
Vines să fie activată.
Dacă funcția Sticky Vines este activată, re-învârtirile sunt acordate pentru a
crește câștigul.
În timpul funcției Sticky Vines, toate simbolurile care fac parte dintr-un
câștig și toate Wilds de la învârtirea inițială (chiar și dacă nu fac parte dintrun câștig) rămân pe role și restul simbolurilor se învârtesc din nou.
Simbolurile se învârtesc independent, însă simultan, pe role.
Re-învârtirile sunt acordate până când nu mai rămân lipite noi simboluri
câștigătoare sau până când este umplută toată zona de joc.
Atunci când funcția Sticky Vines de încheie, câștigurile vor fi evaluate și
acordate conform Tabelului de plăți.

Monsoon Wilds


Dacă funcția Monsoon Wilds este activată aleatoriu la jocul principal, una
sau două role vor fi acoperite complet cu Wilds în timpul învârtirii rolelor.




După ce rolele s-au oprit, eventualele câștiguri sunt evaluate și acordate
conform Tabelului de plăți.
Nu se poate să aveți doar rola a cincea acoperită cu Wilds.

Monkey Mayhem


Dacă funcția Monkey Mayhem este activată aleatoriu la jocul principal,
toate câștigurile potențiale sunt acordate după oprirea rolelor. După aceea,
toate simbolurile sunt amestecate aleatoriu pentru a crea un câștig garantat
care este astfel evaluat și acordat conform Tabelului de plăți.

Wild Stampede



Dacă funcția Wild Stampede este activată, rinocerii vor năvăli pe ecran în
timp ce rolele se învârt, adăugând 4-9 Wilds.
După ce rolele s-au oprit, eventualele câștiguri sunt evaluate și acordate
conform Tabelului de plăți.

Board Game






3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează bonusul Board Game. Nu există simboluri Scatter la Board Game.
Cercul Jumanji® din centrul ecranului arată informații despre câștiguri și
funcții atunci când este necesar.
Jetoanele au doar rol estetic și nu influențează rezultatul de la Board Game.
Jucătorul mută jetonul pe planșă prin aruncarea celor două zaruri cu șase
fețe. Șansele pentru aruncările de zaruri sunt reale.
Numărul de aruncări de zaruri acordate la Board Game este stabilit de
numărul de simboluri Scatter care au aterizat:
o 3 simboluri Scatter = 6 aruncări de zaruri
o 4 simboluri Scatter = 7 aruncări de zaruri
o 5 simboluri Scatter = 8 aruncări de zaruri

Diversele funcții și premii de la Board Game sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vines Free Spins
Monsoon Free Spins
Monkey Free Spins
Stampede Free Spins
Mystery Feature
Câștiguri în fise
Aruncări suplimentare

Fiecare funcție Free Spin se află în fiecare colț al jocului pe planșă. Atunci când
jetonul aterizează pe una din cele două poziții din fața unei funcții, respectiva
funcție va fi activată.
Notă: Fiecare funcție Free Spin poate fi activată o sigură dată în timpul unei
sesiuni Board Game. După ce o funcție Free Spin a fost activată, pozițiile
respective vor acorda în schimb o aruncare suplimentară de zaruri dacă se
aterizează pe acestea.
La finalul Board Game, câștigul total este adăugat la eventualele câștiguri de la
runda care a activat Board Game.
Notă: Dacă Board Game este activat în timpul Jocului automat, Jocul automat se
oprește automat. La finalul Board Game, jocul revine la runda care a activat Board
Game și Jocul automat nu mai este activat.

Vines Free Spins





Atunci când este activată funcția Vines Free Spins, sunt acordate 10 Free
Spins.
La Vines Free Spins, re-învârtirile vor fi întotdeauna activate dacă apare un
câștig după învârtirea inițială. O singură Free Spin poate avea mai multe reînvârtiri care funcționează similar cu funcția Sticky Vines.
Vițele se fixează de Wilds și le rețin pe toată durata funcției Vines Free
Spins, indiferent dacă acestea fac sau nu parte dintr-un câștig.

Monsoon Free Spins



Atunci când este activată funcția Monsoon Free Spins, sunt acordate 7 Free
Spins.
La Monsoon Free Spins se aplică aceleași reguli ca la Monsoon Wilds,
exceptând rolele acoperite la fel care nu pot fi alese la două Free Spins
consecutive.

Monkey Free Spins



Atunci când este activată funcția Monkey Free Spins, sunt acordate 6 Free
Spins.
La Monkey Free Spins, fiecare Free Spin conține aceeași mecanică de
amestecare ca funcția Monkey Mayhem.

Stampede Free Spins




Atunci când este activată funcția Stampede Free Spins, sunt acordate 5 Free
Spins.
La Stampede Free Spins, fiecare Free Spin conține aceeași mecanică ca
funcția Wild Stampede.

Mystery Feature






Atunci când jetonul aterizează pe poziția Mystery Feature, este acordată
Mystery Feature.
În cadrul cercului Jumanji® apare un carusel cu funcții Free Spin, câștiguri
în fise (x2 - x10 miza) și 2 aruncări suplimentare de zaruri. Jucătorul
primește funcția la care se oprește caruselul.
Dacă este o funcție Free Spin, jetonul se mută în poziția respectivă.
Rețineți că deoarece fiecare funcție Free Spin poate fi activată o singură dată
la o sesiune Board Game, funcțiile câștigate anterior nu vor face parte din
caruselul Mystery Feature.

Câștiguri în fise




Atunci când jetonul aterizează pe o poziție Coin Win, este acordat un câștig
în fise. Câștigurile în fise de pe planșă au valori între x1 și x5 valoarea
mizei.
Valoarea câștigului în fise este egală cu miza curentă înmulțită cu numărul
indicat pe poziție.

Aruncări suplimentare


Atunci când jetonul aterizează pe poziția Aruncare suplimentară, este
acordată o aruncare suplimentară de zaruri.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent
al mizei și valoarea fisei.

Faceți clic pe zaruri pentru a le arunca la Board Game.
Alternativ, faceți clic pe butonul ARUNCARE.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a
configura opțiunile de oprire Joc automat.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Resetare pentru a anula toate setările selectate de la Oprire joc
automat.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.33%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Scatter
Dispersie
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Sticky Win Re-Spin Re-învârtire Câștig lipicios
Sticky Vines
Vițe lipicioase
Monsoon Wilds
Înlocuitori muson
Monkey Mayhem
Haosul maimuței
Wild Stampede
Năvălire înlocuitoare
Board Game
Joc pe planșă
Vines Free Spins
Învârtiri gratuite Vițe
Monsoon Free Spins Învârtiri gratuite Muson
Monkey Free Spins Învârtiri gratuite Maimuță
Stampede Free Spins Învârtiri gratuite Năvălire
Mystery Feature
Funcție mister

Regulile jocului Lost Relics™

Prezentare joc


Lost Relics™ este un slot video cu 5 role și 5 rânduri cu mecanică Cluster
Pays™ care conține Coin Win, Extra Wild, Extra Scatter și Free Spins.


















Jocul este jucat cu clustere de simboluri, 1-10 niveluri ale mizei (20 fise per
nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
6 sau mai multe simboluri dintr-un cluster acordă un câștig în conformitate
cu Casieria.
Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște
clustere separate.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Este plătit doar cel mai mare câștig per cluster.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată în Casierie
înmulțită cu nivelul mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.

Funcții aleatorii





La jocul principal, atunci când o învârtire are ca rezultat o combinație
câștigătoare, pot fi activate după oprirea rolelor până la cinci instanțe a trei
funcții aleatorii în orice combinație, însă înainte de achitarea oricăror
câștiguri.
Jocul principal conține următoarele funcții aleatorii: funcția Coin Win,
funcția Extra Wild și funcția Extra Scatter.
La jocul principal, pot fi ascunse la întâmplare funcții aleatorii sub
simbolurile care fac parte dintr-un cluster câștigător.

Funcția Coin Win




Atunci când este activată funcția Coin Win, unul dintre simbolurile dintr-o
combinație câștigătoare acordă un câștig în fise cu valoarea între de 3 ori și
de 30 de ori valoarea mizei.
Simbolul care acordă câștigul în fise face în continuare parte din clusterul
câștigător.



Toate câștigurile de la funcția Coin Win sunt adăugate la eventualele
câștiguri de la runda care a activat funcția Coin Win.

Funcția Extra Wild









Atunci când este activată funcția Extra Wild, sunt acordate trei simboluri
Wild suplimentare care sunt puse aleatoriu pe role în poziții care nu fac
parte din clusterul câștigător și nu sunt ocupate de simboluri Scatter sau
Wild.
Trei simboluri Wild suplimentare plasate pe role pot rezulta în activarea
unei alte funcții.
Pot să apară pe role până la 15 simboluri Wild ca rezultat al funcției Extra
Wild.
Simbolurile Wild pot contribui la un cluster format din orice simbol și pot
face parte din mai mult de 1 cluster.
Simbolurile Wild acordă un câștig doar în combinație cu alte simboluri.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Scatter.
Substituția cu simbol Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă dintr-un cluster conform cu Tabelul de plăți.

Funcția Extra Scatter





Atunci când este activată funcția Extra Scatter, unul dintre simbolurile dintro combinație câștigătoare acordă un simbol Scatter suplimentar.
Nu pot fi acordate mai mult de 3 simboluri Scatter în total la jocul de bază și
la funcția Extra Scatter.
După ce sunt acordate 3 simboluri Scatter la jocul de bază și/sau la funcția
Extra Scatter, funcția Extra Scatter nu mai poate fi activată.
Simbolul care acordă Extra Scatter face în continuare parte din clusterul
câștigător.

Free Spins







3 simboluri Scatter colectate la jocul principal activează 10 Free Spins.
Simbolurile Scatter pot să apară oriunde pe rolele 1, 3 și 5 de la jocul
principal (cu excepția simbolurilor Scatter acordate de funcția Extra Scatter
care apar în clusterele câștigătoare de la jocul principal).
Free Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care le-a activat.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcția Hidden Chest


















Funcția Hidden Chest este disponibilă doar la Free Spins.
La Free Spins, o ladă care ocupă mai multe spații este ascunsă aleatoriu în
spatele rolelor.
Spațiile de sub clusterele câștigătoare sunt descoperite și pot dezvălui lada
ascunsă.
Spațiile descoperite trec la următoarea învârtire până când lada este
descoperită în întregime.
După ce au fost descoperite toate spațiile care acoperă lada, lada este
acordată și un număr aleatoriu și combinația următoarelor funcții sunt date
jucătorului: Extra Free Spins, Sticky Wild și Coin Win.
Atunci când este acordată funcția Extra Free Spins de către o ladă, este
adăugată automat o Free Spin suplimentară la Free Spins curente.
Numărul maxim de Extra Free Spins care pot fi acordate la o singură sesiune
de Free Spins este 25.
După acordarea unui număr total de 25 de Extra Free Spins, lăzile nu mai
acordă Extra Free Spins la respectiva sesiune de Free Spins.
Atunci când este acordată funcția Sticky Wild, un simbol Wild ocupă
aleatoriu poziția unui alt simbol de pe role și rămâne acolo până la finalul
Free Spins.
Un Sticky Wild nu poate înlocui un alt Sticky Wild.
Numărul maxim de Sticky Wilds prezente concomitent pe role este de 6.
Atunci când funcția Coin Win este oferită de o ladă, este acordat un câștig în
fise cu valoarea între de 1 dată și de 30 de ori valoarea mizei.
După găsirea unei lăzi, spațiile nedescoperite sunt resetate și trebuie
descoperite din nou, o nouă ladă fiind ascunsă într-o poziție aleatorie.
Există 3 tipuri de lăzi: mică, medie și mare.
Tipul de ladă este ales aleatoriu din aceste 3 tipuri, cu excepția primelor
două lăzi care sunt întotdeauna mici sau medii.

Ladă mică





Lăzile mici acordă între 3 și 5 instanțe ale funcțiilor.
Lăzile mici acordă întotdeauna cel puțin 1 Extra Free Spin.
Lăzile mici acordă maxim 1 Sticky Wild per ladă.
Lăzile mici sunt late de 2 spații și înalte de 1 spațiu.

Ladă medie





Lăzile medii acordă între 6 și 10 instanțe ale funcțiilor.
Lăzile medii acordă întotdeauna cel puțin 2 Extra Free Spin.
Lăzile medii acordă maxim 2 Sticky Wilds per ladă.
Lăzile medii sunt late de 2 spații și înalte de 2 spații.

Ladă mare





Lăzile mari acordă între 11 și 15 instanțe ale funcțiilor.
Lăzile mari acordă întotdeauna cel puțin 3 Extra Free Spins.
Lăzile mari acordă maxim 3 Sticky Wilds per ladă.
Lăzile mari sunt late de 3 spații și înalte de 2 spații.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a
reveni la joc.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc
automat selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.30%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Cluster Pays™
Coin Win
Wild
Extra Wild
Sticky Wild
Scatter
Extra Scatter
Free Spins
Extra Free Spins
Hidden Chest

Clusterul plătește
Câștig fise
Înlocuitor
Înlocuitor suplimentar
Înlocuitor lipicios
Dispersie
Dispersie suplimentară
Învârtiri gratuite
Învârtiri gratuite suplimentare
Ladă ascunsă

Regulile jocului Witchcraft Academy™


















Witchcraft Academy™ este un slot video cu 5 role și 4 rânduri care conține
substituții Wild, Elements Bonus și Free Spins cu Free Spins Features.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câștigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune începând din
orice loc de pe linia de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul Elements Bonus.

Simbol Wild


Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe rolele 1, 2, 4 și 5 de la jocul
principal și Free Spins și înlocuiesc toate simbolurile cu excepția
simbolurilor Scatter şi Bonus Spin.



Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Tabelul de plăți.

Elements Bonus





















3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează Elements Bonus.
Elements Bonus este un Bonus Game pe 5 coloane și 4 rânduri cu simboluri
Coin Win, simboluri Armour Guard și simboluri Scatter care reprezintă Free
Spins Features: x2 Multiplier, +5 Free Spins, Overlay Wild Reel 1 și
Overlay Wild Reel 5.
Alegeți Efora vrăjitoarea sau Earthan vrăjitorul pentru a face un Element
Shot pe o coloană aleatorie.
Numărul de Element Shots acordate este egal cu numărul de simboluri
Scatter care au activat Elements Bonus.
Un Element Shot va fi făcut aleatoriu cu între 1 și 4 Elements. Efora's
Element este Bufniță, Earthan's Element este Dragon. Fiecare Element va
lovi și va șterge cel mai apropiat simbol de pe coloană.
Atunci când un Element Shot nimerește un simbol Coin Win, este acordat
un câștig aleatoriu în fise cu valoarea între 10 și 200 de ori nivelul mizei.
Atunci când un Element Shot nimerește un simbol Armour Guard, Armour
Guard explodează nimerind toate simbolurile adiacente cu acesta pe
orizontală sau verticală.
Câştigul maxim în fise din Elements Bonus este de 20000.
Atunci când Element Shot nimerește un simbol Scatter, este deblocat
simbolul care reprezintă respectiva Free Spins Feature. Fiecare Free Spins
Feature poate fi deblocată doar o singură dată.
La Elements Bonus, simbolurile Scatter apar doar pe rândul 4 și reprezintă
Free Spins Features în următoarea ordine, de la partea cea mai din stânga
spre dreapta: Overlay Wild Reel 1, +5 Free Spins, x2 Multiplier, +5 Free
Spins, Overlay Wild Reel 5.
Dacă 3 sau mai multe simboluri Scatter sunt nimerite în timpul Elements
Bonus, Free Spins sunt activate cu Free Spins Features deblocate.
Dacă sunt șterse toate simbolurile de la Elements Bonus, în timp ce Element
Shots rămân, Elements Bonus se vor încheia și Free Spins sunt activate cu
Free Spins Features deblocate.
Cu excepția cazului în care sunt activate Free Spins, la finalul Elements
Bonus jocul revine la runda care a activat Elements Bonus.
La finalul Elements Bonus, câștigul total de la Elements Bonus este adunat
la eventualele câștiguri de la runda care a activat Elements Bonus.

Free Spins




3 sau mai multe simboluri Scatter colectate la Elements Bonus activează 5
Free Spins cu Free Spins Features deblocate.
2 sau mai multe simboluri Bonus Spin care apar oriunde pe role la Free
Spins acordă Free Spins suplimentare:
2 Simboluri Bonus Spin = 5 Free Spins
3 Simboluri Bonus Spin = 10 Free Spins
4 Simboluri Bonus Spin = 15 Free Spins
5 Simboluri Bonus Spin = 20 Free Spins





Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Elements Bonus.
La finalul Free Spins, jocul revine la runda care a activat Elements Bonus.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alte

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. C
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jo
oprire Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat












Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat Elements Bonus. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Elements Bonus.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Selectați Earthan, Vrăjitorul. Este ales automat pe Earthan dacă se câștigă
Elements Bonus.
Selectați Efora, Vrăjitoarea. Este aleasă automat pe Efora dacă se câștigă
Elements Bonus.
Selectați aleatoriu. Alege automat un personaj aleatoriu dacă se câștigă
Elements Bonus.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:

Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.38%.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Scatter
Dispersie
Elements Bonus
Bonusul elementelor
Bonus Game
Joc bonus
Element Shot (Shot) Lovitura elementului (Lovitura)
Element
Elementul
Coin Win
Câștig fise
Armour Guard
Protecția cu armură
Free Spins
Învârtiri gratuite
Free Spins Feature Funcția Învârtiri gratuite
Multiplier
Multiplicator
Overlay Wild Reel Rola înlocuitoare suprapusă
Bonus Spin
Învârtirea bonus

Regulile jocului Swipe and Roll™








Swipe and Roll™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține o
funcție Coin Wheel, un Bonus Game, substituții Wild și x3 Wild și Wild ReSpins la 3+ Wild-uri.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.










Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Wild și x3 Wild







Simbolurile Wild pot să apară pe orice rolă de la jocul principal și din
timpul Wild Re-Spins. Simbolurile x3 Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3
și 4. Simbolurile Wild și 3x Wild vor înlocui toate simbolurile, cu excepția
simbolurilor Scatter și a altor simboluri Wild.
Câștigurile pe linia de miză care conțin un x3 Wild vor fi înmulțite cu 3.
Dacă 2 sau mai multe simboluri x3 Wild apar pe o linie de miză
câștigătoare, atunci multiplicatorii corespunzători sunt înmulțiți.
Multiplicatorul maxim poate ajunge până la x27.
Substituția cu simbol Wild și x3 Wild plătește cea mai mare combinație
câștigătoare posibilă de pe o linie de miză conform cu Tabelul de plăți.

Wild Re-Spin





3 sau mai multe simboluri Wild (obișnuite sau x3) care apar oriunde pe role
la jocul principal, activează o Wild Re-Spin.
Simbolurile Wild rămân pe role pe durata Wild Re-Spin.
Nu pot fi activate Wild Re-Spins suplimentare pe durata Wild Re-Spin.
Câștigurile Wild Re-Spin sunt adăugate la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.

Funcția Coin Wheel



Funcția Coin Wheel este activată aleatoriu în timpul jocului principal înainte
de oprirea rolelor.
Coin Wheel conține următoarele elemente: Câștiguri în fise, un simbol
Scatter și simbolurile Săgeată.













Secțiunea luminată acordă Câștiguri în fise, un simbol Scatter sau un simbol
Săgeată. Secțiunea Câștiguri în fise acordă un Câștig în fise corespunzător.
Simbolul Scatter începe Bonus game. Simbolul Săgeată extinde zona
câștigătoare cu 1 pas în sus și/sau jos în funcție de direcția indicată de
săgeată.
După extinderea zonei câștigătoare, sunt acordate câștigurile de la toate
pozițiile luminate.
Dacă câștigul de la funcția Coin Wheel este mai mic de x5 miza totală, roata
se va re-învârti. Eventualele câștiguri până la momentul respectiv vor fi
menținute și adăugate la câștigul funcției.
Câștigul maxim în funcție Coin Wheel este de 1080 de fise.
Valorile de plată ale fisei se bazează pe nivelul 1 al mizei.
Dacă este activat Bonus game, roata nu se re-învârtește.
La finalul funcției Coin Wheel, jocul revine la runda care a activat funcția
Coin Wheel.
Fisele câștigate în timpul funcției Coin Wheel sunt înmulțite cu nivelul
curent al mizei.
Câmpul câștig total include eventualele câștiguri din timpul funcției Coin
Wheel care sunt adunate la eventualele câștiguri de la runda care a activat
funcția Coin Wheel.

Bonus Game














3 Scatter-uri care apar oriunde pe rolele 2, 3 și 4 la jocul principal și în
timpul Wild Re-Spins, activează Bonus game.
Bonus game poate fi câștigat și de la funcția Coin Wheel.
La Bonus Game, jucătorul trage 3 roți în orice ordine în sus sau jos, câte una
pe rând.
Jucătorii pot, de asemenea, să facă clic pe „Învârtire” pentru a învârti roțile,
câte una pe rând, de la stânga spre dreapta.
Roata conține Câștiguri în fise și simboluri Săgeată.
Atunci când aterizează pe un simbol Săgeată, zona de câștig se va extinde
pentru toate cele 3 role împreună.
Dacă zona de câștig extinsă conține un alt simbol Săgeată, zona de câștig se
va extinde din nou pentru toate cele 3 roți împreună. Aceasta va continua
până când nu mai sunt prezent simboluri Săgeată în zona de câștig.
Zona de câștig poate fi extinsă cu maxim 2 pași în ambele direcții. Înălțimea
maximă a zonei de câștig poate ajunge până la 5 rânduri.
După extinderea zonei de câștig, sunt acordate toate pozițiile câștigătoare
active.
Câștigurile minime și maxime de la Bonus Game sunt de 60 și, respectiv,
4320 de fise.
Valorile de plată ale fisei se bazează pe nivelul 1 al mizei.
La finalul Bonus game, jocul revine la runda care a activat Bonus game.




Fisele câștigate la Bonus Game sunt înmulțite cu nivelul curent al mizei.
Câmpul câștig total include eventualele câștiguri din timpul Bonus game
care sunt adunate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Bonus
game.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile CASIERIE.
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc








Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Sunet ambiental. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat jocul bonus. Oprește Jocul automat dacă este câștigat
Bonus Game.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.35%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor

Scatter
Re-Spin
Wild Re-Spin
Coin Wheel
Bonus Game
Swipe a Wheel

Dispersie
Re-învârtire
Re-învârtirea înlocuitoare
Roata fisei
Joc bonus
Trageți o roată

Regulile jocului Berryburst™










Berryburst™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri cu mecanică Cluster
Pays™. Jocul conține substituții Wild, Expanding Wilds și Re-Spins.
Jocul este jucat cu clustere de simboluri, 1-10 niveluri ale mizei (10 fise per
nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de
plăţi.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.

Mecanica Cluster Pays™









Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
5 sau mai multe simboluri identice care apar într-un cluster acordă în câștig
conform cu TABELUL DE PLĂȚI.
Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște
clustere separate.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Este plătit doar cel mai mare câștig per cluster.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Atunci când șase sau mai multe Wild-uri formează un cluster, acestea
înlocuiesc doar simbolurile de lângă orice latură a clusterului. Astfel,
singura instanță atunci când Wild-urile formează un cluster și nu înlocuiesc
niciun simbol de pe orice latură a acestuia, este atunci când tot ecranul este
acoperit cu Wild-uri.

Wild și Expanding Wild














Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la ReSpins și înlocuiesc toate simbolurile.
Unul sau mai multe simboluri Wild care aterizează oriunde pe role la jocul
principal se extind automat pentru a acoperi toată rola pe care aterizează și,
după aceea, activează o Re-Spin.
Câștigurile sunt acordate după ce toate Wild-urile s-au extins și înainte de
începerea Re-Spin.
Simbolurile Wild se extind pentru a acoperi toată rola și rămân pe poziție în
timp ce celelalte role se re-învârtesc.
Atunci când Re-Spin se încheie, eventualele noi Wild-uri care apar pe role
se extind în același mod ca la învârtirea inițială și câștigurile sunt evaluate.
Unul sau mai multe simboluri Wild care aterizează oriunde pe role la ReSpins activează o Re-Spin suplimentară.
Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea
care a activat Re-Spins.
Câștigurile la re-învârtire sunt adăugate la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.
Substituția cu simboluri Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pentru o miză conform cu TABELUL DE PLĂȚI.
Dacă un al cincilea simbol Wild aterizează la jocul principal sau la ReSpins, nu este activată nicio Re-Spin și este acordată o plată dublă la cele 15
Wild-uri.
Plata pentru cele 15 simboluri Wild este 5000.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați opțiunile
jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.

Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Resetare pentru a anula toate setările selectate de la Oprire joc
automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Note: Anumite setări de joc automat sunt obligatorii în anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.56%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Cluster Pays
Clusterul plătește
Wild
Înlocuitor
Expanding Wild
Wild extensibil
Re-Spin
Re-învârtire
Wilds on all reels Wild-uri pe toate tambururile

Regulile jocului Berryburst MAX™











Berryburst MAX™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri cu mecanică
Cluster Pays™. Jocul conține substituții Wild, Expanding Wilds și ReSpins.
Jocul este jucat cu clustere de simboluri, 1-10 niveluri ale mizei (10 fise per
nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de
plăţi.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.

Mecanica Cluster Pays™



Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
5 sau mai multe simboluri identice care apar într-un cluster acordă în câștig
conform cu TABELUL DE PLĂȚI.








Mai multe clustere cu același simbol ne-adiacente între ele plătesc ca niște
clustere separate.
Câștigurile simultane de la mai multe clustere sunt adunate.
Este plătit doar cel mai mare câștig per cluster.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câștig în fise al clusterului este egal cu câștigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Atunci când șase sau mai multe Wild-uri formează un cluster, acestea
înlocuiesc doar simbolurile de lângă orice latură a clusterului. Astfel,
singura instanță atunci când Wild-urile formează un cluster și nu înlocuiesc
niciun simbol de pe orice latură a acestuia, este atunci când tot ecranul este
acoperit cu Wild-uri.

Wild și Expanding Wild














Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la ReSpins și înlocuiesc toate simbolurile.
Unul sau mai multe simboluri Wild care aterizează oriunde pe role la jocul
principal se extind automat pentru a acoperi toată rola pe care aterizează și,
după aceea, activează o Re-Spin.
Câștigurile sunt acordate după ce toate Wild-urile s-au extins și înainte de
începerea Re-Spin.
Simbolurile Wild se extind pentru a acoperi toată rola și rămân pe poziție în
timp ce celelalte role se re-învârtesc.
Atunci când Re-Spin se încheie, eventualele noi Wild-uri care apar pe role
se extind în același mod ca la învârtirea inițială și câștigurile sunt evaluate.
Unul sau mai multe simboluri Wild care aterizează oriunde pe role la ReSpins activează o Re-Spin suplimentară.
Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea
care a activat Re-Spins.
Câștigurile la re-învârtire sunt adăugate la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.
Substituția cu simboluri Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pentru o miză conform cu TABELUL DE PLĂȚI.
Dacă un al cincilea simbol Wild aterizează la jocul principal sau la ReSpins, nu este activată nicio Re-Spin și este acordată o plată dublă la cele 15
Wild-uri.
Plata pentru 15 simboluri Wild este 10000.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a
juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul
automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile
de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Resetare pentru a anula toate setările selectate de la Oprire joc
automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Note: Anumite setări de joc automat sunt obligatorii în anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.23%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Cluster Pays
Clusterul plătește
Wild
Înlocuitor
Expanding Wild
Wild extensibil
Re-Spin
Re-învârtire
Wilds on all reels Wild-uri pe toate tambururile

Double Stacks™ Regulile jocului

Prezentare joc




Double Stacks™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 10 linii care
conține o funcție Double Stacks și Free Spins cu Wilds stivuite.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.














Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Funcția Double Stacks







Această funcție este activată atunci când o rolă se oprește și toate
simbolurile de pe aceasta sunt de același tip.
Atunci când această funcție este activată, toate simbolurile de rolă vor conta
ca două simboluri atunci când se calculează câștigurile de la învârtirea
curentă.
Rețineți: În timpul jocului principal, doar cele 4 simboluri cu cel mai mare
câștig vor apărea în stive (trei sau mai multe simboluri într-o coloană) pe
role.
După ce rolele s-au oprit, eventualele câștiguri sunt evaluate și acordate
conform Tabelului de plăți.

Funcția Free Spins





3 sau mai multe simboluri Scatter care apar în orice loc pe role la jocul
principal activează Free Spins.
o 3 simboluri Scatter = 5 Free Spins
o 4 simboluri Scatter = 15 Free Spins
o 5 simboluri Scatter = 30 Free Spins
În timpul Free Spins, pe lângă cele 4 simboluri cu cel mai mare câștig care
apar în stive pe role, mai apar și simboluri Wild pe role sau în stive.
În timpul Free Spins, 2 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe
role vor acorda Free Spins suplimentare astfel:
o 2 simboluri Scatter = 2 Free Spins

3 simboluri Scatter = 5 Free Spins
4 simboluri Scatter = 15 Free Spins
o 5 simboluri Scatter = 30 Free Spins
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
o
o




Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați opțiunile
jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Dați clic pentru a vedea meniul Autoplay și a juca automat jocul.
Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau vedeți Setări
complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Setări complexe pentru Jocul automat


Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.








La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.

Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a
funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de
Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.10%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Big Win!

CÂŞTIG MARE!

Double Stacks Feature

Funcția Double Stacks

Double Stacks

Stive duble

Free Spins

Învârtiri gratuite

Stacked Wild Free Spins Free Spins Wild stivuit
Mega Win!

MEGA CÂŞTIG!

Super Mega Win!

SUPER MEGA CÂŞTIG!

SPIN

ROTIRE

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului Coins of Egypt™

Prezentare joc





















Coins of Egypt™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține
Substituții Wild, un Simbol Scatter, funcția Pharaoh Coins Win la jocul
principal și colecția de sigilii de lăzi din timpul Free Spins.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise pe nivel, fixe) și diferite valori ale fisei.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Collect este disponibil doar pe rola 5 de la jocul principal.
Simbolurile sigiliu ladă sunt disponibile doar pe rola 5 la Free Spins.
Simbolul Collect și Free Spins nu pot fi declanșate simultan.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Free Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care le-a activat.
Linia se plătește doar dacă este în ordine de la rola cea mai din stânga la
dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.



FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Simbol Wild



Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Scatter, sigiliu ladă și Collect.
Substituția cu simbol Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de miză conform cu Tabelul de plăți.

Funcția Pharaoh Coins Win






La jocul principal, de la 1 la 3 fise cu valori între de 2 ori și până la de 15 ori
valoarea mizei apar pe rolele 1, 2 și 3 la fiecare învârtire (o fisă pe rolă).
La jocul principal, toate fisele vizibile din timpul unei runde sunt colectate și
adăugate la eventualele câștiguri de la runda curentă, indiferent de liniile de
miză, atunci când un simbol Collect aterizează pe rola 5.
Spre deosebire de alte câștiguri în fise, câștigurile de la funcția Pharaoh
Coins Win nu sunt achitate pe liniile de miză.
Fisele colectate sunt adăugate la eventualele câștiguri de la runda curentă.

Free Spins












Free Spins sunt declanșate atunci când 3 simboluri Scatter apar pe rolele 1, 3
și, respectiv, 5 la jocul principal.
La începutul Free Spins, valoarea totală a tuturor fiselor prezente pe role în
timpul rundei care a declanșat Free Spins este adăugată la fiecare ladă.
Până la 3 fise, una pe rolă, pot să apară pe rolele 1, 2 și 3 în timpul fiecărei
învârtiri la Free Spins și, dacă apar, valorile lor sunt adăugate imediat la
lăzile lor respective.
Fisele care apar pe prima rolă în timpul Free Spins sunt adăugate la prima
ladă, cu sigiliile rubinii și un simbol vultur pe aceasta. Valorile lor sunt între
de 2 și până la de 4 ori valoarea mizei de la runda care a declanșat Free
Spins.
Fisele care apar pe a doua rolă în timpul Free Spins sunt adăugate la a doua
ladă, cu sigiliile de smarald și un simbol șarpe pe acesta. Valorile lor sunt
între de 2 și până la de 5 ori valoarea mizei de la runda care a declanșat Free
Spins.
Fisele care apar pe a treia rolă în timpul Free Spins sunt adăugate la a treia
ladă, cu sigiliile aurii și un simbol pisică pe aceasta. Valorile lor sunt între
de 4 și până la de 10 ori valoarea mizei de la runda care a declanșat Free
Spins.
Există trei simboluri sigiliu ladă, câte unul pentru fiecare ladă, care
aterizează doar pe rola 5.










Maxim un singur sigiliu de ladă poate fi colectat și adăugat la lada
respectivă în timpul fiecărei învârtirii de la Free Spins.
Fiecare ladă vizibilă sub role are trei locuri pentru sigilii care sunt libere la
începutul Free Spins. După ce unul din cele trei simboluri sigiliu aterizează
pe rola 5, acesta este adăugat la lada respectivă, umple unul dintre spații și
un sigiliu strălucitor apare în spațiul respectiv.
După ce trei sigilii ladă identice sunt colectate prin aterizare pe rola 5, Free
Spins se încheie și se acordă numărul de fise aflate în lada pentru care s-au
colectat cele trei sigilii de ladă.
Doar o singură ladă din cele trei poate fi câștigată la Free Spins după ce au
fost colectate toate cele trei sigilii de aceeași culoare.
În timpul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins.
Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru
a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru
Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura
opțiunile de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru
a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.97%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Scatter
Dispersie
Free Spins
Învârtiri gratuite
Wild
Înlocuitor
Collect
Colectare
Pharaoh Coins Win Câștig în Fisele faraonului

Regulile jocului Halloween Jack™















Halloween Jack™ este un joc cu 5 role și 3 rânduri cu opțiunea
Jack´o´lector în Free Spins, și Walking Wilds cu Re-Spins.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.




Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simbol Wild






Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția Scatter și Lantern.
În jocul principal, simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3, 4 şi 5.
În timpul Re-Spins, simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3 și 4 atât în jocul
principal cât și în Free Spins.
Toate câştigurile cu simboluri Wild se plătesc la câştigul în fise x3.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Free Spins








3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează 10 Free Spins.
3 sau mai multe simboluri Scatter ce apar oriunde pe role în timpul Free
Spins activează 5 Free Spins suplimentare.
Simbolul Lantern poate apărea doar pe rola 5 în timpul Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Free Spins şi funcţia Walking Wild pot fi activate în aceeaşi rundă a jocului.
Dacă se întâmplă, mai întâi se joacă Free Spins, urmate de Walking Wild.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Câmpul câștig total include orice câștiguri din timpul Free Spins (și ReSpins, dacă există) adăugate la orice câștiguri din runda care a activat Free
Spins.

Funcţia Walking Wild








Când un simbol Wild apare pe role se acordă un Re-Spin.
În timpul Re-Spin, simbolul Wild se mută cu o rolă mai la stânga.
Re-Spin-ul se termină când nu mai există simboluri Wild pe role.
Opțiunea Walking Wild poate fi activată atât din jocul principal cât și din
Free Spins.
Când un simbol Wild apare pe role în timpul Free Spins, Free Spins se
opresc și se activează Walking Wild.
Free Spins continuă după ce funcţia Walking Wild se termină.
Dacă apar Walking Wilds suplimentare în timpul Re-Spins, acestea vor
continua până când ultima Walking Wild a atins rola cea mai din stânga, iar
următoarea rotire nu conține niciun simbol Wild.

Opțiunea Jack´o´lector

În timpul Free Spins, simbolurile Lantern ce ajung pe rola 5 deblochează
următoarele opțiuni Wild:
Funcţie

Descriere

Stacked Hell
Hound Wild

Colectați 3 simboluri Lantern și următorul Wild ce apare pe role
va deveni un Stacked Hell Hound Wild cu 2 simboluri.*

Stacked Jack-o'lantern Wild

Colectați 6 simboluri Lantern și următorul Wild ce apare pe role
va deveni un Stacked Jack-o'-lantern Wild cu 3 simboluri.*


Expanding Death
Reaper Wild




Colectați 9 simboluri Lantern și următorul Wild ce apare
pe role se va transforma într-un simbol Expanding Death
Reaper Wild.
Wild-ul se extinde pentru a acoperi întreaga rolă și se
mută câte o rolă la stânga.
La finalul Free Spins, toate simbolurile colectate sunt
aruncate.

*Un Stacked Wild este un simbol Wild care acoperă 2 sau 3 poziţii de pe rolă.
Stacked Wilds pot fi complet sau parţial afişate, în funcţie de cum se opreşte rola.
Când un simbol Stacked Wild apare pe role se acordă un Re-Spin. În timpul ReSpin, simbolul Stacked Wild se mută o rolă la stânga până ajunge la prima rolă,
după care Re-Spin se încheie. Simbolul Scatter nu ajunge pe role în timpul ReSpins, așa că nu se pot câștiga Free Spins suplimentare. Numărul maxim de
simboluri Lantern este întotdeauna 9.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul
curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați
tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat
și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de
învârtiri pentru Jocul automat sau vedeți Setări
complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Tabelul de
plăţi.

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat






Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.




Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări Autoplay sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.28%.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Jack´o´lector
Felinar colector
Wild
Înlocuitor
Expanding Wild
Wild extensibil
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Walking Wild
Wild plimbăreţ
Scatter
Dispersie
Free Spins
Învârtiri gratuite
Re-Spin
Re-învârtire
Stacked Hell Hound Wild
Înlocuitor stivuit Demon
Expanding Death Reaper Wild Înlocuitor extensibil Moartea cu coasă
Stacked Jack-o'-lantern Wild Înlocuitor stivuit Felinar

Lantern
Big Win
Spooky Win
Nightmare Win

Lantern
Câștig mare
Spooky Win
Nightmare Win

@*****************************************************************
******************************************************************
********************@

Regulile jocului Wild Bazaar™


















Wild Bazaar™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 26 de linii de miză
(fixe). Jocul conține 4 funcții Wild Spin: Stacked Wilds, Colossal Wilds,
Linked Wilds și X2 Multiplier Wilds.
Jocul este jucat cu 26 de linii de miză (fixe), o miză de 20 de fise per nivelul
mizei (1-10) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Simbolurile Wild achită cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o
linie de miză.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile pentru plăți în fise.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Wild Spins



Wild Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care a activat Wild Spins.
Numărul de Wild Spins acordate este conform cu Tabelul de plăți.



Câmpul Câștig total include eventualele câștiguri din timpul Wild Spins
adunate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Wild Spins.

Funcții Wild Spins






3 sau mai multe simboluri ladă identice care apar consecutiv pe o linie de
miză câștigătoare la jocul principal acordă una din cele 4 funcții Wild Spins
per învârtire: Stacked Wilds, Colossal Wilds, Linked Wilds și X2 Multiplier
Wilds.
o Stacked Wilds – Simbolul Ladă roșie. Atunci când este activată
această funcție, Wilds de pe role apar în stive cu lungimea 4.
o Colossal Wilds – Simbolul Ladă verde. Atunci când această funcție
este activată, toți Wilds apar ca simboluri Colossal 2x2.
o Linked Wilds – Simbolul Ladă roz. Atunci când această funcție este
activată, Wilds aflate cel mai în stânga și cel mai în dreapta și care
apar pe același rând orizontal transformă toate simbolurile, inclusiv
simbolurile ladă, aflate între ele în Wilds.
o X2 Multiplier Wilds – Simbolul Ladă albastră. Atunci când această
funcție este activată, toate câștigurile care includ cel puțin un Wild
sunt înmulțite cu 2.
Numărul de Wild Spins acordate este egal cu numărul de simboluri ladă
dintr-un câștig.
Pentru fiecare Wild Spin câștigată, se umple contorul corespunzător de Wild
Spin.
Se poate câștiga 1 - 4 Wild Spins diferite la o rundă de joc. De exemplu,
dacă obțineți un câștig cu 3 simboluri ladă roșie și 5 simboluri ladă albastră,
atunci veți obține 3 învârtiri cu ambii Stacked Wilds și X2 Multiplier Wilds
și cele 2 învârtiri suplimentare care conțin doar X2 Multiplier Wilds.

Redeclanșare Wild Spins






Câștigurile de la simbolurile ladă de la Wild Spins acordă Wild Spins
suplimentare cu funcția corespunzătoare, un Wild Spin pentru fiecare
apariție a simbolului ladă pe linia de miză câștigătoare.
La Wild Spins, simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile pentru plăți în
fise, însă acestea nu sunt contorizate la câștigurile Ladă atunci când sunt
calculate și acordate învârtirile suplimentare.
Același simbol ladă poate fi contorizat o singură dată, astfel încât câștigurile
pe linii de miză multiple nu cresc numărul de Wild Spins suplimentare.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a
configura opțiunile de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat





Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă se câștigă Wild Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă Wild
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.





Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.15%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild Spins
Învârtiri înlocuitoare
Wild
Înlocuitor
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Colossal Wild
Înlocuitor colosal
Linked Wild
Wild legat
Multiplier Wild
Înlocuitor multiplicator

Regulile jocului Vikings Video Slot™





















Vikings Video Slot™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 243 de direcții
de miză. Jocul conține o Hotspot Feature, o Shield Wall Feature, un simbol
Raid Spins și un mod Raid Spins cu 3 Hotspot-uri pe rola 2, 3 și 4. La Raid
Spins, jocul devine un slot video cu 7 role, 5 rânduri și 78.125 de direcții de
miză.
Jocul este jucat cu 243 de Direcții de câștig (78.125 la Raid Spins), 1-10
niveluri ale mizei (20 de fise pe nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul cu 243 de direcții de miză la jocul principal (78.125
de direcții de miză la Raid Spins), cel mai ridicat nivel al mizei și valoarea
curentă a fisei. Atunci când se joacă la orice nivel mai mic al mizei, trebuie
să se facă clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul
selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei este numărul de fise mizate pe direcţia de miză.
Un câştig pe direcţie de miză este egal cu valoarea afişată în Casierie
multiplicată cu nivelul mizei.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.
Va fi plătit numai cel mai mare câştig pentru un pariu.
Câştigurile Direcţii pariu se achită numai dacă sunt în succesiune de la cea
mai din stânga la dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite direcţii de miză.
Hotspot și Shield Wall Features sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca la învârtirea care a activat Hotspot și Shield Wall Features.
Câștigul maxim total în fise pentru fiecare rundă de joc este limitat la
200.000 înmulțit cu nivelul mizei. Dacă în orice moment valoarea totală a
câștigului de la runda de joc depășește această valoare, runda de joc se
încheie, indiferent dacă au mai rămas sau nu Raid Spins de jucat și se acordă
valoarea limitată a câștigului.
Câștigurile pe direcția de miză pentru simboluri Viking pot fi formate prin
simboluri simple sau stivuite sau prin amestecarea acestor două tipuri.

Hotspot Feature


La jocul principal, exisă un Hotspot care acoperă rola 3.










Atunci când un simbol Viking complet stivuit aterizează complet pe zona
Hotspot, toate celelalte simboluri Viking din zona de joc din afara Hotspot
sunt transformate în simbolul Viking care a aterizat în zona Hotspot.
Oricare din cele 4 simboluri care conține o față este un simbol Viking.
După transformare, simbolurile Viking sunt evaluate conform secțiunii
Scatter Pays din Tabelul de plată, fiind luate în considerare toate simbolurile
Viking afișate în orice loc de pe role.
Câștigurile Scatter Pays acordă suma afișată în Tabelul de plată înmulțită cu
nivelul mizei.
Simbolurile Viking simple și simbolurile Viking stivuite aflate pe role sunt
transformate atunci când este activată Hotspot Feature.
După ce toate simbolurile Viking de pe role sunt transformate în simbolul
din Hotspot, toate câștigurile sunt evaluate și achitate. Niciun câștig nu este
achitat după activarea inițială a Hotspot Feature.

Shield Wall Feature







Atât la jocul principal, cât și la Raid Spins, Shield Wall apare ca un cluster
de simboluri mister care apar în zone aleatorii de pe role. După ce acestea au
apărut, sunt evaluate toate câștigurile.
Shield Wall Feature poate fi activată doar la o învârtire la care nu sunt
activate nicio Hot Spot Feature sau nicio Raid Spins sau nu se obține niciun
câștig.
Simbolurile care pot fi selectate pentru Shield Wall Feature sunt toate
simbolurile Viking care conțin o față.
Shield Wall Feature apare ca un cluster de 3x2 sau de 5x2 simboluri.

Raid Spins










Trei simboluri Raid Spin care apar pe rolele 3, 4 și 5 la jocul principal
activează Raid Spins.
La Raid Spins, jocul se transformă într-o zonă de joc cu 7 role, 5 rânduri și
78.125 de direcții de miză.
Sunt acordate șapte Raid Spins cu 3 Hotspot-uri pe rolele 3, 4 și 5.
Atunci când un simbol Viking complet stivuit aterizează complet pe una sau
mai multe zone Hotspot, celelalte simboluri Viking din zona de joc din afara
Hotspot-urilor și din interiorul Hotspot-urilor sunt transformate în același
simbol Viking care a aterizat complet stivuit în zona Hotspot.
Dacă 2 sau 3 simboluri complet stivuite aterizează în Hotspot-uri, simbolul
cel mai îndepărtat din partea stângă va fi cel în care se vor transforma
celelalte simboluri Viking aflate în interiorul și în exteriorul Hotspot.
În timpul Raid Spins, câștigurile după o transformare Hotspot pot plăti atât
Scatter Pays, cât și pe Direcțiile de miză care coincid la o învârtire.
La Raid Spins, Shield Wall poate fi activat după ce este evaluată plata la o
învârtire Raid Spins dacă există un câștig sau înainte de completarea






învârtirii dacă nu există niciun câștig deja la respectiva învârtire, însă
niciodată la o învârtire la care apare transformarea Hotspot.
La Raid Spins, dimensiunea Shield Wall va fi de 4x2, 5x2 sau 5x3
simboluri.
Raid Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la
învârtirea care a activat Raid Spins.
Câmpul câștig total include eventualele câștiguri de la Raid Spins adăugate
la eventualele câștiguri de la runda care a activat Raid Spins.
Raid Spins nu pot fi re-activate în timpul Raid Spins și nicio învârtire
suplimentară Raid Spins nu poate fi acordată în timpul Raid Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru
a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru
Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura
opțiunile de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc


Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.







Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
[rules string 'OCTonAnyWin' not found]. Opreşte Joc automat când se
câştigă o rundă.
Dacă sunt câștigate Raid Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Raid Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.05%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Raid Spins
Învârtiri razie
Hotspot Feature
Funcția Punct fierbinte
Shield Wall Feature Funcția Paravan de protecție
Scatter Pays
Plățile cu dispersie
Scatter
Dispersie
Hot Spot
Punct fierbinte
Viking
Viking
Shield Wall
Perete paravan

Baccarat Regulile jocului








Baccarat este un joc de cărți Baccarat jucat între Player și cazinou (Banker).
Jocul este jucat cu 8 pachete a câte 52 de cărți (fără Jokeri), care sunt
amestecate împreună înaintea fiecărei runde.
Scopul jocului este să anticipaţi care este mâna cea mai puternică dintre
Player și Banker. De asemenea, puteţi anticipa o tie.
Semnul MIN/MAX indică miza minimă şi miza maximă care se pot plasa în
fiecare zonă de pariere.
Plățile se fac conform cu TABELUL DE PLĂȚI din joc. Pentru mai multe
informații, consultați secțiunea Planificarea plăților de mai jos.
Pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI, mutați cursorul peste
semnul MIN/MAX.
Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în modul JOC DE
AMUZAMENT.

Ajutor joc





Pentru a plasa o miză, selectați un jeton și faceți clic pe una dintre zonele de
mizare de pe masă denumite:TIE, BANKER sau PLAYER.
Dacă există săgeţi active în partea din stânga şi din dreapta a jetoanelor,
faceţi clic pe acestea pentru a vedea valoarea suplimentară a jetoanelor. La
fiecare clic pe o zonă de mizare se adaugă la miză o fisă cu valoarea
selectată.
Pentru a începe o mână, faceți clic pe CĂRȚI.








Pentru a elimina o miză, selectaţi jetonul de ştergere şi apoi faceţi clic în
zona de mizare.
Pentru a plasa o miză nouă în joc, faceți clic pe MIZĂ NOUĂ.
Pentru a plasa aceeași miză ca la runda anterioară și pentru a juca, faceți clic
pe RE-MIZARE.
Pentru a afișa istoricul jocului Baccarat, deschideți Setări joc și apoi
selectați Istoric Baccarat. Pentru a minimiza istoricul jocului Baccarat,
mutați cursorul peste Istoric Baccarat și apoi faceți clic pe butonul de
închidere [X].
Pentru a dubla valoarea mizei anterioare plasată la o rundă de joc, faceți clic
pe butonul RE-MIZARE X2.

Jucarea mâinii





Player și Banker primesc câte două sau trei cărți. A treia carte este împărțită
în funcție de regulile pentru a treia carte. Pentru mai multe informații,
consultați secțiunea Regulile pentru a treia carte de mai jos.
Jocul compară valorile mâinii pentru Player și Banker. Pentru mai multe
informații, consultați secțiunea Punctaj de mai jos.
Mâna cu valoarea cea mai apropiată de 9 câștigă. Mâinile de valoare egală
sunt o tie, nicio mână necâștigând în această situație.

Punctajul Baccarat




Valoarea mâinii se stabileşte adunând valorile cărţilor care compun mâna.
Cărțile cu numere de la 2-9 au valoarea afișată, așii au valoarea 1, iar popii,
reginele, valeții și 10 are valoarea 0.
Dacă valoarea mâinii este 10 sau mai mult, se scade 10 din valoare, iar
valoarea rămasă este considerată a fi valoarea mâinii (de exemplu, 13 devine
3).

Reguli pentru cartea a treia




Dacă Player sau Banker are valoarea mâinii 8 sau 9, aceasta este cunoscută
ca „natural” și ambele mâini se opresc. Această regulă are prioritate față de
toate celelalte reguli.
Dacă nici Player și nici Banker nu are o mână cu valoarea 8 sau 9, jocul
continuă astfel:
Regulile pentru Player



Dacă Player are o valoare a mâinii între 0 și 5, se împarte o a treia carte
pentru Player. Dacă Player are o valoare a mâinii de 6 sau 7, mâna se
oprește.

Regulile pentru Banker



Dacă Player se oprește, Banker trage o a treia carte dacă mâna are valoarea
între 0 și 5.
Dacă Player trage o a treia carte, valoarea cărții trase de Player și valoarea
mâinii pentru Banker stabilește dacă Banker primește o a treia carte. Pentru
mai multe informații, consultați tabelul de mai jos:
A treia carte pentru Player
Punctajul pentru Banker
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7
6
5
4
3
2
1
0
Oprire

Banker primește a treia carte

Planificarea câştigurilor acordate la Baccarat








Dacă Player câștigă mâna, mizele plasate pe PLAYER plătesc dublul valorii
mizei inițiale (2 la 1).
Dacă Banker câștigă mâna, mizele plasate pe BANKER plătesc dublul
valorii mizei inițiale (2 la 1). Cazinoul deduce un comision de 5% de la toate
câștigurile pentru Banker. Câștigul va fi rotunjit dacă este necesar.
Câștigul este de 1,95 ori valoarea mizei, fiind rotunjit la 2 zecimale (jocul
face rotunjirea la cel mai apropiat cent).
Iată câteva exemple:
o Dacă mizați 0,1 €, câștigați 0,19 € (rotunjit în jos de la 0,195 €).
o Dacă mizați 0.2 €, câștigați 0,39 € (nu este necesară o rotunjire în
jos).
o Dacă mizați 0,3 €, câștigați 0,58 € (rotunjit în jos de la 0,585 €).
Dacă este o tie, mizele plasate pe TIE plătesc 9 la 1, în timp ce mizele
plasate pe PLAYER sau BANKER sunt returnate (egalitate).

Funcţiile jocului



Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Dați clic pentru a începe o rundă de joc.

Dați clic pentru a plasa o nouă miză.

Faceţi clic pentru a repeta aceleaşi mize ca în runda anterioară
de joc.

Faceți clic pe butonul Remizare x2 pentru a vă dubla miza
anterioară plasată la runda anterioară de joc.

Faceţi clic pentru a anula toate mizele de pe masă.
Faceţi clic pentru a deschide meniul Setări joc şi configuraţi
diversele opţiuni de joc. Meniul conţine opţiuni pentru:







Audio
Efecte sonore
Muzică fundal
Istoric Baccarat
Joc rapid
Istoric jocuri

Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau folosiţi glisorul
pentru a regla nivelul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Opţiuni Setări joc
Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul
de joc.








Audio. Activare sau dezactivare toate sunetele.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Muzică fundal. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Istoric Baccarat. Afișează sau ascunde istoricul cu valorile mâinilor pentru
Player și Banker de la fiecare rundă de joc. Faceți clic pe butonul încrucișat
(X) pentru a închide istoricul.
Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs..
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Câştigul jucătorului
Câştigul teoretic al jucătorului pentru acest joc este:




BANKER: 98.94%
PLAYER: 98.76%
TIE: 85.64%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
PLAYER
JUCĂTOR
BANKER
BANCHER

TIE
PAYS 9 FOR 1
Push
MIN
MAX
Paytable

EGALITATE
PLĂTEȘTE 9 LA 1
Egalitate
MIN
Max
Tabelul de plăţi

Regulile jocului Wild-O-Tron 3000™

















Wild-O-Tron 3000™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii
(fixe) care conține simboluri stivuite, substituții Wild și funcția Wild-OTron.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise pe nivel, fixe) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simboluri stivuite




La jocul principal și pe durata funcției Wild-O-Tron, simbolurile robot apar
ca simboluri stivuite pe role.
Un simbol stivuit este un simbol care ori acoperă parțial o rolă (1 sau 2
poziții dintr-o rolă) sau acoperă complet toate cele 3 poziții de pe o rolă.
Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de
modalitatea de aterizare a rolei.



Orice parte a unui simbol stivuit inclusă într-o linie de miză câștigătoare
acordă câștiguri conform cu casieria.

Simbol Wild



Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Funcția Wild-O-Tron






La începutul fiecărei învârtiri de la jocul principal există o șansă de a activa
funcția Wild-O-Tron.
Funcția Wild-O-Tron transformă toate aparițiile a 1 până la 6 simboluri
robot din timpul învârtirii în simboluri Wild.
În timpul funcției Wild-O-Tron, becurile de la mașina Wild-O-Tron aflate
lângă role se aprind în culorile simbolurilor transformate.
Funcția Wild-O-Tron este jucată cu aceleași linii de miză, nivel al mizei și
valoare a fisei ca învârtirea care a activat funcția Wild-O-Tron.
Câștigurile de la funcția Wild-O-Tron sunt adăugate la sold.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei
și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a
juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul
automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile
de oprire Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru
a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.01%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Wild-O-Tron
Trans-Înlocuitor

Regulile jocului Jingle Spin™












Jingle Spin™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii de miză
care conține substituții Wild, Free Spins și 4 ornamente funcție diferite - un
Ornament Spreading Wild, Ornamentul Free Spins, Ornamentul Câștig în
fise și un Ornament Surpriză.
Jocul este redat cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri de miză şi diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.









Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se aplică exclusiv la câștigurile pe linia de miză și la
Ornamentele Câștig în fise.
Câștigurile simultane cu mai mult de un singur ornament funcție sunt
adunate.

Roata Ornamentului de Crăciun și Piticii asistenți


















Jocul conține o roată a ornamentelor de Crăciun încărcate cu diferite funcții
pentru ornamente: un Ornament Spreading Wild, Ornamentul Free Spins,
Ornamentul Câștig în fise și un Ornament Surpriză.
Funcția conținută în ornamentul ținut de piticii asistenți deasupra rolelor este
activată atunci când apare aleatoriu un simbol Wild pe rola de dedesubt.
Ornamentele Spreading Wild transformă toate simbolurile adiacente și de pe
diagonală în simboluri Wild suplimentare. Simbolurile Wild suplimentare de
la Spreading Wild nu activează niciun ornament funcție ținut de piticii
asistenți deasupra lor.
Ornamentele Free Spins activează numărul de Free Spins afișat pe
ornament.
Ornamentele Câștig în fise adaugă câștiguri în fise la câștigul total pe linia
de miză.
Câștigurile cu Ornamente Câștig în fise sunt egale cu valoarea afișată pe
ornament.
Ornamentul Surpriză conține una din ornamentele funcție.
Roata ornamentului de Crăciun se află în partea dreaptă a rolelor și piticii
asistenți se află direct deasupra rolelor.
Mâinile piticilor asistenți sunt goale la începutul jocului.
Fiecare învârtire poate pune un ornament funcție aleatoriu din roata
ornamentului în mâinile piticilor asistenți aflați deasupra rolei din extrema
dreaptă.
Învârtirile ulterioare la același nivel al fisei și valoare a fisei mută
ornamentul de la un pitic asistent la altul aflat cu o rolă spre stânga la fiecare
învârtire.
Dacă este crescută miza curentă și atingeți învârtire, vor fi îndepărtate toate
ornamentele ținute de piticii asistenți.
Piticii asistenți pot ține maxim 5 ornamente simultan (un ornament pentru
fiecare pitic asistent).

Wild şi Spreading Wild







Simbolurile Wild pot să apară pe orice rolă şi înlocuiesc toate simbolurile
din jocul principal şi de la Free Spins.
Simbolul Wild şi simbolurile Spreading Wild înlocuiesc pentru a forma cea
mai mare combinaţie câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform
cu CASIERIE.
La jocul principal și la Free Spins, Spreading Wilds sunt activate atunci
când Ornamentul Spreading Wild cade pe un simbol Wild obișnuit care
apare pe rolă și înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Wild
obișnuite.
Simbolul Spreading Wild transformă toate simbolurile adiacente şi
diagonale în simboluri Wild suplimentare.

Free Spins


Ornamentele Free Spin ținute de piticii asistenți direct deasupra unui simbol
Wild activează Free Spins. Numărul de Free Spins câștigate este un număr
aleatoriu și este afișat pe ornament conform CASIERIEI.













La începutul Free Spins, roata ornamentului de Crăciun va pune 4
ornamente în mâinile piticilor asistenți. Un al cincilea ornament este adăugat
după ce rolele s-au oprit din învârtire.
Următoarea învârtire și toate învârtirile ulterioare pun un nou ornament în
mâinile piticului din extrema dreaptă, astfel încât mereu sunt transmise
ornamente.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
Free Spins suplimentare sunt activate atunci când Ornamentul Free Spins
ținut de un pitic asistent este colectat direct de către un simbol Wild care
apare sub Ornamentul Free Spins, în timpul modului Free Spins. Simbolul
Wild apare aleatoriu pe role.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Câmpul CÂŞTIG TOTAL include orice câştig de la jocul principal adunat
la orice câştig de la Free Spins.
La finalul Free Spins, jocul revie la runda care a activat Free Spins. Piticii
asistenți revin înapoi la starea avută atunci când au fost activate Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la
nivelul curent al mizei și valoarea fisei
(alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările
jocului și selectați opțiunile jocului.
Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul
sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile
jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc
automat și pentru a juca automat jocul.
Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul

automat sau vedeți Setări complexe pentru
a configura opțiunile de oprire Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga
sau dreapta pentru a derula prin paginile din
Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a
reveni la joc.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de
plată.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Ecranul mărire miză. Activează sau dezactivează mesajul de avertizare
privind mărirea mizei.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.48%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins
Învârtiri gratuite
Wild
Înlocuitor
Spreading Wild
Wild dispersat

Regulile jocului Flowers Christmas
Edition™




Flowers Christmas Edition™ este un slot video cu 5 role şi 3 rânduri, cu
simboluri Double, substituţii Wild şi Free Spins cu simboluri Wild
suprapuse.
Puteţi juca 30 linii de miză fixe la diferite niveluri ale mizei şi valori ale
fisei.





















Butonul de rotire porneşte jocul corespunzător valorii fisei şi nivelului mizei
curente.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAXIMĂ porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la
valoarea fisei preselectate.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi plăţile sunt făcute în conformitate
cu TABELUL DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Free
Spin şi Double.
Simbolurile Wild care înlocuiesc simbolurile Double aduc un câştig egal cu
valoare unui simbol unic când apare pe o linie câştigătoare.
Simbolul Wild contează doar ca un simbol unic.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Free Spin.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Liniile de miză câştigă dacă simbolurile de câştig se succed de la rola cea
mai din stânga spre dreapta.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în modul JOC DE
AMUZAMENT.

Simboluri Double






Simbolurile Free Spin și simbolurile de câștig mediu pot să apară ca
simboluri individuale sau Double.
Simbolurile Double au valoarea a 2 simboluri individuale.
Simbolurile Double Free Spin pot să apară pe rolele 2, 3 şi 4.
Câştigurile sunt determinate de numărul total de simboluri care apar pe o
linie de miză.
Cu simboluri Double, o linie de miză câştigătoare poate avea în total de la 3
la 10 simboluri.

Free Spins cu Stacked Wild



Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
Simbolurile Free Spins pot să apară ca simboluri individuale sau Double.



4 sau mai multe simboluri Free Spin care apar în orice loc pe role activează
Free Spins. Când 3 sau mai multe simboluri Free Spin apar oriunde pe role,
valoarea mizei este înmulţită cu multiplicatorul mizei. Miza care activează
Free Spins este înmulțită în conformitate cu tabelul în funcție de numărul de
simboluri Free Spin. Această valoarea este adunată la eventualele câștiguri
pe linia de miză de la respectiva învârtire.
Multiplicator miză

Free Spins câştigate

8

10

30

7

4

25

6

2

20

5

2

15

4

2

10

3

2

-

Simboluri Free Spins*

*Simbolurile Double au valoarea a 2 simboluri
individuale.








Câştigurile Free Spins sunt x3.
Free Spins suplimentare câştigate nu sunt înmulţite cu multiplicatorul Free
Spins.
În Free Spins, 4 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe role
activează Free Spins suplimentare.
Free Spins se joacă la aceeaşi miză ca la runda care activează Free Spins.
Pe durata Free Spins, simbolurile Wild suprapuse pot să apară pe role, având
şansa la câştiguri mai mari!
Orice Free Spins câştigate sunt adăugate automat la Free Spins curente.
Câştigurile pe linie de miză sunt triplate la Free Spins, cue excepţia Free
Spins suplimentare câştigate.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la
nivelul curent al mizei și valoarea fisei
(alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările
jocului și selectați opțiunile jocului.
Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul
sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile
jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc
automat și pentru a juca automat jocul.
Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul
automat sau vedeți Setări complexe pentru
a configura opțiunile de oprire Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga
sau dreapta pentru a derula prin
paginile TABELULUI DE PLĂȚI. Faceţi
clic pe butonul central pentru a reveni la
joc.

Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.3%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Double
Double Free Spins
Free Spins
Multiplier
Scatter
Wild
Stacked Wild

Dublu
Învârtiri gratuite duble
Învârtiri gratuite
Multiplicator
Dispersie
Înlocuitor
Înlocuitor grămadă

Regulile jocului Fruit Shop Christmas
Edition™




















Fruit Shop Christmas Edition™ este un slot video plin de energie cu 5 role
și 15 linii de miză. Funcțiile clasice includ substituții Wild cu un
multiplicator x2 și un multiplicator Free Spins cu valoarea x2.
Jocul este jucat cu 15 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite
valori ale fisei.
Butonul de rotire porneşte jocul corespunzător valorii fisei şi nivelului mizei
curente.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAXIMĂ porneşte jocul pe 15 linii de miză la nivelul celei mai
mari mize şi la valoarea fisei curente.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat
(sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de
plăţi.
Simbolurile WIld înlocuiesc toate simbolurile.
Atât la jocul principal cât și în timpul Free Spins, simbolurile Wild apar pe
rolele 2, 3 și 4.
Câștigurile pe linia de miză cu Wilds sunt x2.
Este aplicat doar un singur multiplicator Wild la fiecare câştig pe linia de
miză.
Numai câştigul cel mare pe o linie de miză activă este selectat pentru a fi
plătit.
Linia se plătește doar dacă este în ordine de la rola cea mai din stânga la
dreapta.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulţită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.





Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.

Free Spins








Câștigurile pe linia de miză cu simboluri cu fructe identice acordă Free
Spins.
Free Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins, orice combinații câștigătoare cu simboluri identice
acordă Free Spins suplimentare conform cu CASIERIA.
Free Spins se termină atunci când nu au mai rămas Free Spins și nu mai sunt
generate noi câștiguri.
Câștigurile pe linia de miză la Free Spins plătesc x2.
La Free Spins, câștigurile pe linia de miză cu Wilds plătesc multiplicatorul
Wild x multiplicatorul Free Spins.
La finalul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adunat la
eventualele câștiguri care au activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei
și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a
juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul

automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile
de oprire Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru
a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.7%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins
Învârtiri gratuite
Wild
Înlocuitor

Regulile jocului Jacks or Better Double
Up™
Prezentare joc







Jocul video de poker Jacks or Better Double Up™ respectă regulile de la
pokerul obișnuit și modul de împărțire și de formare a mâinilor. Jocul
conține mâinile obișnuite de la poker și mâini speciale, Valeți sau mai mare:
perechi de Valeți, Dame, Popi sau Ași.
Jocul se joacă cu 25 de mâini, iar fiecare mână este jucată cu un pachet de
52 de cărți care este amestecat din nou la fiecare mână.
Fiecare mână este jucată cu un pachet separat, un pachet nou este folosit
după fiecare joc.
Înainte de împărțirea cărților poate fi selectat minim 1 mână și până la
maxim 25 de mâini pentru joc. Puteți selecta doar 1, 5, 10 sau 25 de mâini.
Jocul este jucat cu 1-5 niveluri ale mizei și diferite valori ale fisei.

Desfăşurarea jocului





MIZA afişează miza totală în fise. Valoarea mizei se schimbă în funcție de
numărul de mâini pe care le-ați selectat.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei este dat de numărul de fise mizate la o mână.
Numărul de mâini este setat folosind selectorul MÂINI.



Notă: Atunci când jucătorul schimbă numărul de mâini, miza inițială și
valorile fisei pot fi ajustate la valoarea cea mai apropiată posibilă.



MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere. Numărul de fise se schimbă în funcție de valoarea fisei sau de
numărul de mâini pe care l-ați selectat.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ. Valoarea
fisei se schimbă în funcție de numărul de mâini pe care le-ați selectat.
Un câștig în fise de la o mână este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăți.
Câștigurile mâinii în monedă sunt egale cu valoarea câștigului în fise
înmulțită cu valoarea fisei.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Câștigurile simultane la mâini diferite sunt adunate.
La fiecare mână se plătește doar cea mai mare combinație câștigătoare.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Mâini câștigătoare de mai
jos.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv la câștigurile mâinii și la
câștigurile funcției de pariere. Pentru mai multe informații, consultați
secțiunea Funcția de pariere cu Double Up de mai jos.
Faceți clic pe butonul Cărți pentru a primi prima mână. Cărțile care fac parte
dintr-o mână câștigătoare sunt oprite automat.
Pentru a selecta sau elimina cărțile care trebuie oprite, faceți clic pe cărți sau
pe butonul corespunzător OPREȘTE aflat sub carte.
Textul OPRIT va apărea deasupra cărților pe care le-ați selectat. Cărţile
selectate vor fi oprite pentru fiecare mână.
După ce ați ales cărțile pe care doriți să le opriți, faceți clic pe butonul Carte
pentru a primi cea de-a doua mână.
După împărțirea ultimilor cărți se afișează în partea stângă a ecranului
jocului toate tipurile de mâini câștigătoare.
Suplimentar, mâinile câștigătoare sunt evidențiate în ecranul jocului.



















Funcția de pariere cu Double Up



















Pe durata funcției de pariere veți dubla sau veți pierde câștigurile curente.
După fiecare mână câștigătoare puteți alege să pariați pe câștigurile dvs.
În meniul cu setările jocului puteți alege dacă porniți automat funcția de
pariere după fiecare mână câștigătoare sau dacă dezactivați funcția de
pariere.
Clic pe MIZARE pentru a intra în funcția de pariere Double Up.
În partea de sus a unui ecran nou sunt împărțite 5 cărți cu fața în jos de la
stânga spre dreapta.
Pentru a vă dubla câștigurile trebuie ca mai întâi să ghiciți culoarea cărții
care va fi întoarsă cu fața în sus.
Faceți clic pe butonul ROȘU sau NEGRU de sub cărți pentru a întoarce o
carte.
Înainte de a întoarce o carte, sub aceasta apare un număr egal nu numărul de
fise pe care le puteți câștiga.
Dacă culoarea cărții este identică cu culoarea butonului pe care ați făcut clic,
câștigați numărul de fise afișat sub carte.
De fiecare dată când alegeți culoare corectă veți avea încă o șansă să ghiciți
culoarea pentru o carte nouă.
Aveți maxim 5 șanse de a paria pe câștigurile dvs.
De fiecare dată când alegeți culoarea corectă, câștigurile dvs. se dublează.
În orice moment în timpul funcției de pariere, puteți face clic pe Colectare
pentru a vă opri și reveni la jocul principal.
Câmpul câștig total de sub butoanele roșu și negru include toate câștigurile
de la jocul principal adăugate la toate câștigurile de la funcția de pariere.
Dacă nu alegeți culoarea corectă, funcția de pariere Double Up se termină și
toate câștigurile sunt stabilite automat la 0.
Vă rugăm să rețineți că la fiecare pariere este utilizat un pachet nou de cărți.

Mâini câștigătoare


Tabelul de mai jos prezintă toate variantele de mâini câștigătoare din cadrul
jocului.
Mână

Descriere

Chintă
regală la
culoare

A, K, Q, J, 10 din aceeași suită.

Chintă la
culoare

Cinci cărţi consecutive de aceeaşi
culoare, unde un as are valoare mică
sau mare.

Careu

Patru cărţi de aceeaşi valoare.

Exemplu

Full

Trei cărți identice de aceeași valoare și
două cărți identice de o altă valoare.

Culoare

Cinci cărţi de aceeaşi culoare.

Chintă

Cinci cărţi consecutive de culori
diferite.

Brelan

Trei cărți identice de aceeași valoare.

Două
perechi

Două cărți de aceeași valoare și alte
două cărți de aceeași valoare, diferită
de prima.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Butonul Cărți. Faceți clic pentru a împărți cărțile și pentru a porni o rundă de
joc cu nivelul curent pentru miză și valoarea fisei.
Butonul Extragere. Faceți clic pentru a extrage cărți noi.
Butonul Colectare. Faceți clic după orice câștig de la jocul principal pentru a
vă încasa câștigurile.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați opțiunile
jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla
volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată. Tabelul de plăți pentru
versiunea cu o singură mână a jocului este afișat pe ecran. Pentru a vedea
Tabelul de plăți pentru versiunile cu alte mâini ale jocului, schimbați
numărul de mâini folosind selectorul MÂINI și faceți clic pe butonul i-.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid.
Pariază întotdeauna. Activează funcţia de pariere.
Nu paria niciodată. Dezactivează funcţia de pariere.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Câştigul jucătorului




Câştigul teoretic al jucătorului pentru acest joc este:
Nivelul mizei 1-4 98.40%
Nivelul mizei 5 99.56%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Double Up
Dublare
Gamble
Pariere
Level
Nivel
Hands
Mâini

Regulile jocului Fruit Case™


Fruit Case™ este un slot video cu 5 role şi 20 de linii cu Avalanche cu un
multiplicator Wild care creşte, câştiguri Free Fall şi simboluri de substituire
Wild.





















Puteți juca 20 de linii de miză fixe la 1 până la 10 niveluri ale mize și valori
diferite ale fisei.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL MIZĂ.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Linia se plătește doar dacă este în ordine de la rola cea mai din stânga la
dreapta.
Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o
linie de miză.
Simbolul Wild apare doar pe rolele 2, 3 şi 4 şi înlocuieşte toate simbolurile.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Când este atins multiplicatorul maxim, toate câştigurile sunt plătite folosind
multiplicatorul maxim până când nu mai sunt generate câştiguri noi.
Multiplicatorul va reveni la multiplicatorul iniţial.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.

Funcţia Avalanche™








O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Multiplicatorul Wild se măreşte cu fiecare nouă Avalanche dintr-o rundă de
joc până când ajunge la multiplicatorul maxim când rămâne la această
valoare pentru următoarele Avalanche până când nu mai sunt alte câştiguri.
Avalanches™ continuă până când nu mai sunt câștiguri.
Mult. Wild se aplică doar la liniile de miză câştigătoare care sunt completate
de Wild.
Mai mulţi multiplicatori Wild care apar pe aceeaşi linie de miză nu sunt
adăugaţi.





Multiplicatorul Wild nu se aplică la câştigurile Free Fall.
Valoarea maximă a multiplicatorului Wild este x8 atât pentru jocul principal
cât şi pentru Free Falls.
Câştigurile sunt colectate când apar simboluri identice pe liniile de miză, de
la rola cea mai din stânga spre dreapta, cu excepţia simbolurilor Free Falls.

Free Fall








În timpul Free Fall se pot câştiga runde Free Fall suplimentare.
În jocul principal şi la Free Falls, 3 simboluri Free Falls pe o linie de miză
activează 10 Free Falls.
Simbolurile Free Fall trebuie să apară în succesiune pe o linie de miză,
începând de la rola cea mai din stânga.
Rundele Free Fall utilizează aceeaşi miză ca în runda care activează Free
Fall.
Câştigurile Free Fall achită câştigul x3.
Simbolurile Free Fall apar doar pe rolele 1, 2 şi 3.
La finalul rundelor Free Fall, câştigul total de la rundele Free Fall este
adăugat la orice câştiguri din runda care a activat funcţia Free Fall.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Dați clic pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat












Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde
Free Falls.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.
Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
rundele Free Fall, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc
sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.42%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Avalanche

Avalanşă

Free Falls

Căderi libere

Multiplier

Multiplicator

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului sunt generate:
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Regulile jocului Finn and the Swirly Spin™











Finn and the Swirly Spin™ este un slot video care conține un Simbol Wild,
o Free Spins Key, 4 tipuri diferite de Free Spins și o Random Feature cu 4
variații.
Simbolurile urmează un model în spirală începând din colțul din stânga jos
al rolelor și terminându-se în poziția centrală
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de
plăţi.










Jocul este jucat cu 1-10 niveluri ale mizei (10 fise pe nivel) și diferite valori
ale fisei.
Un câștig în fise de la o partidă câștigată este egal cu valoarea afișată
în TABELUL DE PLATĂ înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este
înmulțită și cu orice multiplicator aplicabil.
Un câștig în monedă de la o partidă câștigată este egal cu câștigul în fise
înmulțit cu valoarea fisei.
Este achitat doar cel mai mare câștig de la o partidă câștigată.
Cel puțin 3 simboluri identice care apar pe un rând, orizontal sau vertical,
oriunde pe role constituie un câștig.
Câștigurile simultane de la partidele diferite câștigate sunt adăugate.
Free Spins sunt jucate folosind același mecanism de învârtire cu 25 de spații
de la jocul principal și același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda
care le-a activat.

Mecanica învârtirii




În fiecare din cele 25 de spații, apar 25 de simboluri separate care sunt
independente de cele din jurul lor.
Simbolurile câștigătoare vor fi distruse și simbolurile rămase se vor muta
pentru a umple spațiul gol.
Simbolurile se mută din spațiile cu numerele mai mari către spațiul cu
următorul număr mai mic aflat pe direcția săgeții (vedeți diagrama de mai
jos)

Simboluri Wild



Câștigurile cu simboluri Wild se pot intersecta sau suprapune pe același rând
sau coloană.
Nu apare niciun simbol Wild în timpul învârtirii/căderii inițiale.

Potriviri câștigătoare







Orice linie orizontală sau verticală de 3 sau mai multe simboluri identice
este o potrivire câștigătoare.
Un singur rând sau coloană poate să conțină mai mult de 1 câștig.
Atunci când 3 sau 4 Wild-uri sunt adiacente pe o linie verticală sau
orizontală, acestea pot înlocui doar simbolurile din fiecare parte a liniei,
adică un grup de Wild-uri nu poate crea singur un câștig.
Câștigurile care au doar simboluri Wild sunt contorizate doar dacă nu este
posibilă nicio altă potrivire câștigătoare pe orizontală sau verticală. Când se
întâmplă acest lucru, Wild-urile vor înlocui pentru simbolul cu cel mai mare
câștig conform tabelului de plăți.

Avalanșa și Generarea Wild














După ce toate câștigurile au fost evaluate, toate simbolurile care au făcut
parte dintr-un câștig vor exploda și vor dispărea.
După ce simbolurilor s-au oprit, se face o evaluare a câștigurilor pe baza
modului în care apare grila 5x5.
Există mai multe tipuri diferite de câștiguri: câștiguri care au un simbol
Wild și câștiguri care nu au un simbol Wild.
Fiecare câștig va declanșa 1 din cele 2 lucruri în funcție de tipul câștigului.
Câștigurile care conțin un simbol Wild: Dacă câștigurile conțin un simbol
Wild, simbolul Wild care contribuie la câștig va exploda, distrugând
simbolurile adiacente acestuia pe verticală și orizontală.
Câștigurile care nu conțin un simbol Wild: Dacă câștigurile nu conțin un
simbol Wild, va fi creat un nou simbol Wild în locul unuia dintre simboluri
care a explodat și a dispărut.
După ce s-au întâmplat toate exploziile și noile Wild-uri sunt pe poziții,
simbolurile rămase vor porni o avalanșă pentru a completa spațiile goale.
Acest proces se repetă până când nu mai sunt alte câștiguri.
Noul simbol Wild va fi pus în mijlocul potrivirii câștigătoare, însă vor exista
instanțe (consultați „câștiguri care au un Wild” de mai sus) în care nu vor fi
generate alte Wild-uri noi.
Câștigurile avalanșă sunt adăugate la sold împreună cu câștigurile de la jocul
principal.

Simbolul Free Spins Key





Locul din stânga jos de pe role va începe întotdeauna cu un simbol Free
Spins Key.
Simbolul Free Spins Key va progresa spre centru pe măsură ce apar
câștigurile și restul simbolurilor pornesc avalanșa.
Simbolul Free Spins Key nu poate să dispară în timpul jocului principal.
Free Spins sunt activate dacă simbolul Free Spins Key este în poziția
centrală atunci când nu mai sunt combinații câștigătoare și toate avalanșele
s-au încheiat.





De fiecare dată când simbolul Free Spins Key ajunge în centru și activează
Free Spins, un contor de chei din colțul dreapta jos al ecranului jocului
crește cu 1 unitate.
Contorul de chei nu se va reseta de fiecare dată când jocul este închis,
jucătorul putând continua să joace cu numărul total de chei adunate atunci
când repornește jocul.

Free Spins






















După ce s-au derulat toate câștigurile sau avalanșele, dacă simbolul Free
Spins Key se află în poziție centrală, atunci este acordat un joc Free Spins.
Jucătorul poate să aleagă dintre 4 jocuri Free Spins diferite, fiecare
corespunzând la una dintre Random Features.
În timpul jocului inițial de Free Spins, doar o singură Random Feature poate
fi aleasă. După finalizarea jocului inițial Free Spins, jucător revine la jocul
principal și nu va putea selecta un alt joc Free Spins.
Este acordată o singură Random Feature pentru fiecare joc Free Spin, acestă
Random Feature apărând întotdeauna la prima inițiere a fiecărui joc Free
Spin, cu excepția Funcției Dragon Destroy.
Niciun simbol Free Spins Key nu apare în timpul Free Spins.
Inițial, doar un singur joc Free Spins este disponibil pentru a fi ales, însă pot
fi deblocate mai multe jocuri după ce s-a jucat un anumit număr de runde
Free Spins.
Free Spins suplimentare se deblochează în următoare ordine: Star Bar Free
Spins, Lava Lair Free Spins, Lucky Mug Free Spins și Golden Pot Free
Spins.
Lucky Mug Free Spins necesită 9 chei pentru descuiere.
Golden Pot Free Spins necesită 16 chei pentru descuiere.
Lava Lair Free Spins necesită 4 chei pentru descuiere.
Star Bar Free Spins necesită 1 cheie pentru descuiere.
Numărul total de chei afișate în contorul cheilor nu scade atunci când este
selectat un joc Free Spins.
Star Bar Free Spins se comportă exact la fel ca funcția Starfall Wilds de la
jocul principal.
Dacă sunt activate Star Bar Free Spins, 7 Star Bar Free Spins sunt acordate
cu Starfall Wilds Random Feature.
În timpul Lava Lair Free Spins, apare întotdeauna un Sticky Wild în locul
simbolului Free Spins Key la jocul principal.
Dacă sunt activate Lava Lair Free Spins, 3 Lava Lair Free Spins sunt
acordate cu Dragon Destroy Random Feature.
Dragon Destroy Random Feature, spre deosebire de alte Random Featureuri, nu acționează imediat, ci este salvată și declanșată doar atunci când nu
există câștiguri după o avalanșă.




















Dragon Destroy Random Feature funcționează la fel ca la jocul principal, cu
excepția faptului că simbolul Sticky Wild și Wild-urile pot fi folosite pentru
a crea un model câștigător.
Suplimentar, în timpul Dragon Destroy Random Feature, simbolul Sticky
Wild nu poate fi distrus în niciun fel și, de aceea, nu este contorizat în
privința numărului minim de 8 simboluri distruse.
Dacă sunt activate Lucky Mug Free Spins, 4 Lucky Mug Free Spins sunt
acordate cu Irish Luck Random Feature.
Lucky Mug Free Spins funcționează similar cu Irish Luck Random Feature
de la jocul principal.
Lucky Mug Free Spins sunt întotdeauna activate după afișarea simbolurilor
inițiale (însă înainte de evaluarea acestora), indiferent dacă există sau nu
combinații câștigătoare pe ecran.
Suprapunerea este pusă pe o linie care nu conține niciun câștig. Dacă nu
există nicio astfel de linie, este alesă o linie care conține deja un câștig, însă
simbolul care va fi plasat ca suprapunere va fi, în schimb, un simbol Wild.
În cazul în care nu există niciun câștig, simbolurile se transformă astfel:
Fiecare din cele 6 opțiuni de simboluri este sortată în funcție de frecvența de
apariție pe zona de joc.
Simbolul ales pentru suprapunere este selectat aleatoriu.
Dacă sunt activate Golden Pot Free Spins, 2 Golden Pot Free Spins sunt
acordate cu Magic Transform Random Feature.
Funcția Golden Pot Free Spins funcționează exact ca funcția Magic
Transform de la jocul principal
La ambele învârtiri de la Golden Pot Free Spins, 5 simboluri inimă neagră și
roșie sunt poziționate aleatoriu pe rolele selectate și se pot suprapune peste
simbolurile inimă neagră și roșie deja existente.
Câștigurile de la jocurile Free Spins vor fi adăugate la eventualele câștiguri
de la jocul principal.

Random Features








După învârtirea inițială poate fi acordată o Random Feature.
Dacă va fi acordată sau nu o Random Feature este stabilit după ce toate
simbolurile s-au oprit și, dacă se acordă, va fi aplicată imediat înainte de
acordarea oricăror câștiguri.
O Random Feature poate să nu apară după rezultatul primei învârtiri.
Există 4 tipuri diferite de Random Features care pot fi câștigate: Starfall
Wilds, Dragon Destroy, Irish Luck și Magic Transform.
Funcția Dragon Destroy poate fi activată doar dacă nu există câștiguri
înainte de activarea funcției Dragon Destroy.
Funcția Dragon Destroy va distruge un număr aleatoriu de simboluri care
după aceea vor activa o altă avalanșă. Aceasta apare astfel încât se
garantează un câștig după avalanșă.




















Funcția Starfall Wilds plasează 2 sau mai multe Wild-uri aleatoriu pe role.
Wild-urile pot să apară într-un mod aleatoriu sau pe o linie.
Dacă Wild-urile sunt plasate într-un model aleatoriu, pozițiile sunt alese
aleatori, însă acestea nu sunt plasate peste simbolul Free Spins Key.
Dacă după plasarea Wild-urilor nu apare niciun câștig, va continua să fie
adăugat un Wild în poziții aleatorii până când apare un câștig.
Dacă Wild-urile sunt plasate pe o linie, fiecare dintre cele 10 linii verticale
sau orizontale este aleasă aleatoriu.
Aceasta se întâmplă până când este găsită o linie care nu conține simbolul
Free Spins Key.
Wild-urile trebuie să apară adiacente unul față de altul pe linia aleasă, cu
pozițiile alese uniform din toate combinațiile în care toate Wild-urile sunt
adiacente.
De exemplu, dacă trei Wild-uri sunt plasate pe o linie orizontală, atunci
opțiunile de plasare sunt cele 3 poziții cele mai din stânga, cele 3 poziții din
mijloc sau cele 3 poziții cele mai din dreapta.
Funcția Magic Transform va transforma toate simbolurile de inimă neagră și
roșie într-un alt simbol cu câștig mai mare.
Simbolul în care este transformat poate fi diferit de simbolurile inimă neagră
și roșie.
Există 16 (4x4) transformări posibile deoarece fiecare simbol inimă neagră
și roșie are 4 rezultate potențiale privind rezultatul transformării.
Toate simbolurile inimă neagră se vor transforma în simbolul ales
corespunzător și, respectiv, toate simbolurile inimă roșie se vor transforma
în simbolul ales corespunzător.
Funcția Irish Luck poate fi activată doar atunci când nu există niciun câștig
pe role după învârtirea inițială. Este adăugată pe role o linie orizontală sau
verticală cu un tip de simbol, cu excepția simbolului Wild, oferind astfel un
câștig garantat.
Orientarea orizontală sau verticală a liniei este aleasă aleatoriu.
Dacă linia aleasă conține o Free Spins Key, aceasta este re-aleasă până când
se găsește o linie care nu conține o Free Spins Key.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI. Derulați în sus și
în jos pentru a vedea informația.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.
Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.62%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Free Spins
Învârtiri gratuite
Free Spins Key
Cheia Învârtiri gratuite
Starfall Wilds
Înlocuitori Stea căzătoare
Dragon Destroy
Distrugerea dragonului
Irish Luck
Noroc irlandez
Magic Transform Transformare magică
Lava Lair
Rezervorul de lavă
Sticky Wild
Înlocuitor lipicios
Lucky Mug
Cană norocoasă
Golden Pot
Vas de aur
Star Bar
Bară stea
Random Feature Funcție aleatorie

Regulile jocului sunt generate:
2019-03-20 10:47:32

Regulile jocului Turn Your Fortune™


Turn Your Fortune™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii
(fixe) care conține substituții Wild, Free Spins și Fortune Re-Spins cu
Fortune Wins.

















Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de
fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor de la Fortune Wins.

Simbolul Wild





Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la Free
Spins și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter,
simbolurilor Cheie și a simbolurilor +10.
La Free Spins, simbolurile Wild nu sunt colectate pentru a umple contorul
Fortune Wins.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Fortune Wins


Fortune Wins este un joc cu câștig în fise cu 5 niveluri. Fiecare nivel are 5
etape cu valori crescătoare ale câștigului.


Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1

Pasul 5 2000x

1000x

400x

200x

150x

Pasul 4 500x

300x

150x

100x

50x

Pasul 3 200x

100x

50x

40x

20x









Pasul 2 100x

50x

30x

20x

10x

Pasul 1 50x

30x

20x

10x

5x

La Fortune Wins, jucătorul primește un câștig în fise care poate fi crescut
prin colectarea simbolurilor de pe role.
La Fortune Re-Spins și Free Spins, jucătorul începe de la etapa cea mai mică
de la Fortune Wins.
Jucătorul se avansează la Fortune Wins prin completarea contorului cu
simboluri colectate.
Dacă simbolul Cheie aterizează pe role în timpul Fortune Re-Spins sau Free
Spins, Fortune Wins avansează cu un nivel. Toate câștigurile de la Fortune
Wins cresc, inclusiv câștigul de la etapa atinsă.
La finalul Fortune Re-Spins și Free Spins, este acordat câștigul obținut de la
Fortune Wins.
Un câștig de la Fortune Wins este egal cu valoarea indicată pe etapa Fortune
Wins înmulțită cu miza în fise.

Fortune Re-Spins














2 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 sau 5 în combinație cu
un câștig pe linia de miză al jocul principal activează Fortune Re-Spins cu
Fortune Wins după evaluarea câștigurilor.
3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 în combinație cu un
câștig pe linia de miză la jocul principal activează Fortune Re-Spins și Free
Spins. Free Spins sunt jucate primele.
Simbolul câștigător este simbolul colectabil de la Fortune Re-Spins. Dacă
există câștiguri pe linia de miză cu două sau mai multe simboluri, simbolul
colectabil la Fortune Re-Spins este simbolul câștigător cu plată mai mare
conform Tabelului de plăți. Dacă simbolurile plătesc la fel, simbolul
colectabil la Fortune Re-Spins este simbolul mai mare.
La Fortune Re-Spins, câștigurile pe linia de miză nu sunt evaluate până la
finalul Fortune Re-Spins.
La Fortune Re-Spins, doar simbolul colectabil și simbolul Cheie apar pe
role.
Toate simbolurile colectabile care participă la câștigul pe linia de miză care
au activat Fortune Re-Spins și toate simbolurile colectabile care aterizează
pe role în timpul Fortune Re-Spins rămân pe role până la finalul Fortune ReSpins.
Simbolurile Wild care iau parte la combinația câștigătoare care a activat
Fortune Re-Spins nu rămân pe role.
La Fortune Re-Spins, toate simbolurile colectabile sunt colectate pentru a
umple contorul Fortune Wins.
De fiecare dată când contorul este umplut cu 5 spații, jucătorul avansează cu
o etapă la Fortune Wins.









Nivelul de pornire Fortune Wins la Fortune Re-Spins este 1.
Un simbol Cheie care aterizează oriunde pe rola 5 trece la următorul nivel
Fortune Wins. Toate câștigurile de la Fortune Wins sunt crescute, inclusiv
câștigul de la etapa atinsă.
Fortune Re-Spins se încheie dacă pe durata unei Fortune Re-Spin nu
aterizează pe role niciun simbol Cheie sau niciun simbol colectabil sau când
sunt adunate 20 de simboluri colectabile.
Fortune Re-Spins sunt jucate cu același nivel al mizei și valoare a fisei ca
runda care a activat Fortune Re-Spins.
La finalul Fortune Re-Spins, sunt evaluate câștigurile pe linia de miză.
Câștigul de la Fortune Re-Spins și Fortune Wins este adăugat la eventualele
câștiguri de la runda care a activat Fortune Re-Spins.

Free Spins


















Simbolurile Scatter pot să apară doar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal și
la Free Spins.
3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal
activează Free Spins cu Fortune Wins.
3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 în combinație cu un
câștig pe linia de miză la jocul principal activează Fortune Re-Spins și Free
Spins. Free Spins sunt jucate primele.
Înainte de a începe Free Spins, jucătorul oprește Free Spins Wheel cu 3
nivele. Alternativ, Free Spins Wheel se oprește automat în 25 de secunde.
Atunci când Free Spins Wheel se oprește, poziția nivelurilor sale definește
numărul de Free Spins câștigate, simbolul colectabil de la Free Spins și
nivelul de început de la Fortune Wins.
Numărul de Free Spins activate la Free Spins Wheel este între 7 și 13.
Simbolul colectabil de la Free Spins este unul din simbolurile câștig mediu
sau câștig mic.
Nivelul de pornire la Fortune Wins de la Free Spins este 2, 3 sau 4. Dacă nu
sunt câștigate simboluri Cheie, nivelul de pornire la Fortune Wins de la Free
Spins este 2.
La Free Spins, toate simbolurile colectabile care aterizează pe role sunt
colectate pentru a umple contorul Fortune Wins.
Simbolul special colectabil +10 aterizează oriunde pe rola 2 și completează
contorul cu 10.
De fiecare dată când contorul este umplut cu 20 de spații, jucătorul
avansează cu o etapă la Fortune Wins.
Un simbol Cheie care aterizează oriunde pe rola 5 trece la următorul nivel
Fortune Wins. Toate câștigurile de la Fortune Wins sunt crescute, inclusiv
câștigul de la etapa atinsă.
În timpul Free Spins, fiecare simbol Scatter care aterizează pe rolele 1, 3 sau
5 acordă o Free Spin suplimentară.





Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câștigul total de la Free Spins și Fortune Wins este
adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul
curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați
tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului
și selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc
automat și pentru a juca automat jocul. Selectați
numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile
de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Tabelul de
plăţi.

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări Autoplay sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare





Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.24%.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Fortune Wins
Câștiguri Avere
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Free Spins Wheel Roata Învârtiri gratuite
Fortune Re-Spins Re-învârtiri Avere
Fortune Turns
Rânduri Avere
Fortunes Turned! Averi răsturnate!
Bigger Fortune!
Avere mai mare!
+1 Spin
+1 Învârtire
Stop
Oprire

Regulile jocului sunt generate:
2019-01-03 08:50:41 (UTC)

Regulile jocului Strolling Staxx: Cubic Fruits™


















Strolling Staxx: Cubic Fruits™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 10
linii (fixe) care conține substituții Wild, simboluri Colossal, Bonus Bet cu
Extra Chance și Strolling Staxx Re-Spins.
Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Simbolul Wild




Simbolurile Wild pot să apară ca stive sau ca simboluri Colossal oriunde pe
role la jocul principal și la Strolling Staxx Re-Spins și înlocuiesc toate
simbolurile.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Simboluri Colossal






Orice simbol poate să apară ca un simbol simplu sau ca un simbol Colossal
2x3 sau 3x3.
Simbolurile Colossal pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la
Strolling Staxx Re-Spins.
Simbolurile Colossal sunt afișate complet sau parțial în funcție de modul de
aterizare a rolelor. După aterizare, simbolul Colossal se împarte între 2 și
până la 9 simboluri simple.
Orice parte a unui simbol Colossal inclusă într-o linie de miză câștigătoare
plătește conform cu Tabelul de plăți.

Strolling Staxx Re-Spins








Dacă una sau mai multe role sunt acoperite cu același simbol, creând o stivă
de simboluri, sunt activate, Strolling Staxx Re-Spins.
Staxx Sign indică simbolul care poate ateriza acoperind toată rola în timpul
fiecărei învârtiri.
Simbolurile Wild nu înlocuiesc niciun alt simbol pentru crearea unei stive de
simboluri.
În timpul Strolling Staxx Re-Spins, toate stivele de simboluri și simbolurile
conectate se mută cu o rolă spre stânga la fiecare învârtire până când toate
stivele dispar de pe rola cea mai din stânga.
Un simbol este conectat la stivă dacă este același simbol ca stiva și este
adiacent acesteia sau rolei cu un simbol conectat.
Exemplu de simboluri conectate:








După fiecare Strolling Staxx Re-Spin câștigurile sunt evaluate.
Dacă în timpul Strolling Staxx Re-Spins apar pe role mai multe stive de
simboluri, Strolling Staxx Re-Spins sunt reactivate.
Atunci când ultima stivă de simboluri dispare de pe rola cea mai din stânga,
rolele se mai re-învârtesc o singură dată. Dacă în timpul Strolling Staxx ReSpin nu mai apar pe role alte stive de simboluri, Strolling Staxx Re-Spins se
încheie.
Strolling Staxx Re-Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a
fisei ca la runda care a activat Strolling Staxx Re-Spins.
Câmpul Câștig total include eventualele câștiguri din timpul Strolling Staxx
Re-Spins adăugate la eventualele câștiguri de la runda care a activat
Strolling Staxx Re-Spins.

Bonus Bet & Extra Chance







Dacă Bonus Bet este activată, jocul este jucat cu 15 fise pe nivelul de miză
și Extra Chance poate fi activată.
Extra Chance este activată când Strolling Staxx Re-Spins sunt activate prin
aterizarea unui simbol Colossal 3x3.
Eventualele câștiguri pe linia de miză sunt evaluate înainte de învârtirea
Extra Chance.
În timpul Extra Chance, simbolurile Colossal 3x3 suprapuse pot ateriza
complet sau parțial pe role.
După o învârtire Extra Chance, nu este evaluat niciun câștig și încep
Strolling Staxx Re-Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al
mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a activa/dezactiva Bonus Bet.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru
a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru
Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura
opțiunile de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări Autoplay sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 95.98% / 95.95% (Bonus
Bet).

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Colossal
Uriaș
Strolling Staxx Re-Spins Re-învârtiri Staxx plimbărețe
Bonus Bet
Miză Bonus
Extra Chance
Șansă suplimentară
Staxx Sign
Indicator Staxx

Regulile jocului sunt generate:
2019-03-21 08:38:40

Regulile jocului Temple of Nudges™














Temple of Nudges™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care are o
funcție Re-Spins și o funcție Nudge.
Jocul este jucat pe 243 de direcții de miză, 1-10 niveluri (25 de fise pe nivel)
și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 243 de direcții de miză, la cel mai înalt nivel al
mizei și la valoarea curentă a fisei. Când se joacă pe orice nivel mai mic
pentru miză, trebuie să faceți clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Simbolurile identice în orice poziție pe 3 sau mai multe role adiacente,
începând cu rola cea mai din stânga spre dreapta, constituie un câștig pe
direcția de miză.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.








Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe
suplimentare ale simbolului apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung
câştig pe direcţia de miză.
Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului
pe fiecare dintre role.
Un câştig pe direcţie de miză este egal cu valoarea afişată
în CASIERIE înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.

Exemplu de o plată de direcţie de miză la nivelul 1


5 simboluri Pumă identice pe role adiacente începând de la cea mai din
stânga rolă acordă 9 fise. Aceasta se multiplică cu 2 (pentru 2 simboluri
Pumă pe rola 4), oferind un câștig total de 2 x 9 = 18.

Funcția Nudge







De fiecare dată când apare o combinație câștigătoare pe role, funcția Nudge
este activată. După numărarea câștigului, rolele se mută cu 1 simbol în jos
și, dacă apare o combinație câștigătoare, câștigul este numărat din nou.
Funcția Nudge este activată atâta timp cât apare o combinație câștigătoare
pe role.
Funcția Nudge este jucată la același nivel al mizei și valoare a fisei ca
învârtirea care a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi
schimbate în timpul funcției Nudge.
Câștigurile de la funcția Nudge sunt adăugate la sold.

Funcția Re-Spin










În timpul funcției Re-Spin, toate simbolurile de același tip cu simbolul
câștigător rămân pe role și celelalte simboluri se reînvârtesc.
Funcția Re-Spin este activată dacă suprapunerea Re-Spin apare pe un simbol
în timpul unei runde de joc câștigătoare.
Funcția Re-Spin este jucată la același nivel al mizei și valoare a fisei ca
învârtirea care a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi
modificate în timpul unei Re-Spin.
Dacă ambele funcții trebuie activate în același timp, funcția Re-Spin este
activată prima.
Dacă este activată o Nudge și apare pe role o suprapunere Re-Spin după
aceasta, câștigurile sunt evaluate după ce Re-Spin este încheiată.
Orice număr de suprapuneri Re-Spin peste simboluri activează doar o
singură Re-Spin.
Funcția Re-Spin poate fi reactivată atâta timp cât există 1 sau mai multe
suprapuneri Re-Spin pe ecranul de joc după ce rolele se reînvârtesc.
Câștigurile de la funcția Re-Spin sunt adăugate la sold.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent
al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Stop rapid: Faceţi clic pe butonul de rotire pentru a opri
rotirea rolelor.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a
configura opțiunile de oprire Joc automat.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI. Derulați
în sus și în jos pentru a vedea informația.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.03%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Nudge
Deplasare
Re-Spin
Re-învârtire

Regulile jocului sunt generate:
2019-02-12 11:51:41 (UTC)

Regulile jocului Fruit Case™












Fruit Case™ este un slot video cu 5 role şi 20 de linii cu Avalanche cu un
multiplicator Wild care creşte, câştiguri Free Fall şi simboluri de substituire
Wild.
Puteți juca 20 de linii de miză fixe la 1 până la 10 niveluri ale mize și valori
diferite ale fisei.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL MIZĂ.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Linia se plătește doar dacă este în ordine de la rola cea mai din stânga la
dreapta.












Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o
linie de miză.
Simbolul Wild apare doar pe rolele 2, 3 şi 4 şi înlocuieşte toate simbolurile.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Când este atins multiplicatorul maxim, toate câştigurile sunt plătite folosind
multiplicatorul maxim până când nu mai sunt generate câştiguri noi.
Multiplicatorul va reveni la multiplicatorul iniţial.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.

Funcţia Avalanche™











O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Multiplicatorul Wild se măreşte cu fiecare nouă Avalanche dintr-o rundă de
joc până când ajunge la multiplicatorul maxim când rămâne la această
valoare pentru următoarele Avalanche până când nu mai sunt alte câştiguri.
Avalanches™ continuă până când nu mai sunt câștiguri.
Mult. Wild se aplică doar la liniile de miză câştigătoare care sunt completate
de Wild.
Mai mulţi multiplicatori Wild care apar pe aceeaşi linie de miză nu sunt
adăugaţi.
Multiplicatorul Wild nu se aplică la câştigurile Free Fall.
Valoarea maximă a multiplicatorului Wild este x8 atât pentru jocul principal
cât şi pentru Free Falls.
Câştigurile sunt colectate când apar simboluri identice pe liniile de miză, de
la rola cea mai din stânga spre dreapta, cu excepţia simbolurilor Free Falls.

Free Fall





În timpul Free Fall se pot câştiga runde Free Fall suplimentare.
În jocul principal şi la Free Falls, 3 simboluri Free Falls pe o linie de miză
activează 10 Free Falls.
Simbolurile Free Fall trebuie să apară în succesiune pe o linie de miză,
începând de la rola cea mai din stânga.
Rundele Free Fall utilizează aceeaşi miză ca în runda care activează Free
Fall.





Câştigurile Free Fall achită câştigul x3.
Simbolurile Free Fall apar doar pe rolele 1, 2 şi 3.
La finalul rundelor Free Fall, câştigul total de la rundele Free Fall este
adăugat la orice câştiguri din runda care a activat funcţia Free Fall.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Dați clic pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat












Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde
Free Falls.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.
Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
rundele Free Fall, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc
sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.42%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus

Avalanche

Avalanşă

Free Falls

Căderi libere

Multiplier

Multiplicator

Wild

Înlocuitor

Regulile jocului sunt generate:
2019-02-20 06:52:19 (UTC)

Regulile jocului Excalibur




















Excalibur este un slot video cu 5 role, 20 de linii și fise multiple care conține
simboluri Wild și Scatter.
Jocul este derulat pe 20 linii de miză (fixe), 1 - 4 niveluri şi valori diferite
ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX porneşte jocul la numărul maxim de linii de miză, cel mai
mare nivel al mizei şi la valoarea pre-selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Scatter
şi Golden Wild.
Câștigurile cu simbolurile Wild obișnuite sunt dublate, cu excepția
câștigurilor făcute doar cu simboluri Wild.
Simbolul Golden Wild apare doar pe rola 3.
Golden Wild înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolurilor Scatter.
Golden Wild plătește valoarea câștigului x4 pentru toate simbolurile, cu
excepția simbolurilor Wild obișnuite.
Doar multiplicatorul Golden Wild este aplicat la câştigurile pe linie de miză
cu ambele simboluri Wild şi Golden Wild apărând pe o linie câştigătoare.
Pe durata Free Spins, câştigurile cu simboluri Wild şi Golden Wild sunt
înmulţite cu multiplicatorul Wild, precum şi cu multiplicatorul Free Spins.
La simboluri Scatter câştigaţi miza totală x factorul multiplicator.








Câştigurile în fise la simbolurile Scatter sunt adăugate la toate câştigurile pe
linie de miză.
Câștigurile cu Scatter plătesc miza totală înmulțită cu valoarea afișată în
Tabelul de plăți.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Scatter.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Free Spins







3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal
activează Free Spins.
3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la Free Spins
activează Free Spins suplimentare conform cu tabelul de plăți.
Aceste Free Spins sunt adăugate automat la Free Spins curente.
Free Spins se joacă la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care
a activat Free Spins.
Câştigurile sunt triplate la Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat
și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a
reveni la joc.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Dați clic pentru a reveni la joc.

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 95.08%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Scatter

Dispersie

Golden Wild

Wild auriu

Free Spins

Învârtiri gratuite

Regulile jocului sunt generate:
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Regulile jocului Wild Worlds™




Wild Worlds™ este un slot video cu 5 role și 5 rânduri de Avalanche™ cu
Hero Wilds, o Destroy Feature aleatorie și Free Spins care au propriile lor
funcții Wild.
Jocul este jucat cu 1-10 niveluri ale mizei (20 de fise pe nivel) și diferite
valori ale fisei.
















Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise de la o partidă câștigată este egal cu valoarea afișată
în TABELUL DE PLATĂ înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este
înmulțită și cu orice multiplicator aplicabil.
Un câștig în monedă de la o partidă câștigată este egal cu câștigul în fise
înmulțit cu valoarea fisei.
Este achitat doar cel mai mare câștig de la o partidă câștigată.
Cel puțin 3 simboluri identice care apar pe un rând, orizontal sau vertical,
oriunde pe role constituie un câștig.
Câștigurile simultane de la partidele diferite câștigate sunt adăugate.
Câștigurile funcției sunt adunate la eventualele câștiguri potrivire
câștigătoare.

Potriviri câștigătoare




Orice linie orizontală sau verticală de 3 sau mai multe simboluri identice
este o potrivire câștigătoare.
Un singur rând sau coloană poate să conțină mai mult de 1 câștig.
Câștigurile se pot intersecta sau suprapune pe același rând sau rolă.

Funcţia Avalanche™





În loc să se rotească rolele, cad simbolurile pe role.
O potrivire câștigătoare începe o Avalanche™.
Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc
unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
Avalanches™ continuă până când nu mai sunt câștiguri.

Hero Wilds




Când au fost distruse toate simbolurile Erou dintr-o combinație câștigătoare,
simbolurile rămase de acest tip care se află pe role, se vor transforma în
simboluri Wild. Acest lucru se întâmplă înainte să înceapă următoarea
Avalanche™ și continuă până când nu mai există câștiguri cu simboluri
Erou.
Toate simbolurile Erou sunt simboluri câștig Mediu.







Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Simbolurile Wild vor înlocui pentru simbolul cu cel mai mare câștig
conform Tabelului de plăți.
Dacă 3 sau mai multe simboluri Wild sunt adiacente vertical sau orizontal,
acestea acordă un câștig pe cont propriu, pe lângă cel al simbolurilor din
ambele părți.
Funcția Hero Wilds poate fi activată atât la jocul principal, cât și la Free
Spins.

Destroy Feature





Acestă funcție este activată aleatoriu în cazul unei situații fără câștig la jocul
principal.
La această funcție, simbolurile cu o singură culoare rămân pe role, restul
simbolurilor sunt distruse. Apoi pe role cad simboluri noi cu noua
Avalanche™.
Simbolurile Scatter nu pot fi distruse.

Free Spins













3 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal, activează 8
Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
La Free Spins există Eroi și Monștri.
Eroii atacă Monștri.
Toate câștigurile din timpul Free Spins rezultă în următoarele: 1. Unul sau
mai mulți Captain sunt loviți sau aceștia au fost deja distruși - la unul sau
mai multe puncte slabe ale Boss și 2. Este încărcat un Hero Meter special
care (când se umple) va lovi toți Monștri.
Există 3 lumi Free Spins, fiecare cu propriile sale caracteristici: Dark Forest
(Spreading Wilds), Ice World (Heavy Wilds) și Fire Lands (Random Wilds).
La începutul Free Spins, jucătorii învârt roata pentru a vedea în ce lume Free
Spins vor intra.
În cazul în care conexiunea s-a pierdut și dacă jucătorul nu a intervenit,
lumea Free Spins va fi aleasă aleatoriu.
Pentru a activa funcția Free Spins, Eroii trebuie să distrugă oricare dintre
Captains sau oricare dintre puncte de slăbiciune ale Boss (consultați
secțiunea „Monștri”). Funcția corespunzătoare este acordată după





următoarea Avalanche™ și înainte de orice evaluare a câștigurilor și doar în
timpul la Free Spin la care a fost activată.
Culorile simbolului de pe roată corespund cu lumile Free Spins respective:
albastru pentru Ice World, roșu pentru Fire Lands și verde pentru Dark
Forest.
Este posibilă câștigarea a altor 8 Free Spins. Pentru aceasta jucătorul trebuie
să distrugă Boss-ul (consultați secțiunea „Monștri”).



Heavy Wild-uri



O stivă de 2 simboluri Heavy Wild este plasată aleatoriu pe role după
următoarea Avalanche™.
Simbolurile Heavy Wild nu pot ateriza mai jos de al 4-lea rând.
Simbolurile Heavy Wild pot ateriza peste alte simboluri Heavy Wild. Însă în
acest caz, doar 1 Heavy Wild va fi plasat pe role.
Dacă participă la o combinație câștigătoare, simbolurile Heavy Wild nu sunt
distruse, acestea rămân pe role pentru restul Avalanche™.
Simbolurile Heavy Wild explodează când ating al 5-lea rând. Dacă participă
la o combinație câștigătoare, acestea o vor completa și apoi vor fi distruse.
Dacă nu participă la combinația câștigătoare, acestea vor dispărea cu noua
Avalanche™.








Random Wilds





Între 2 și 4 simboluri Random Wild sunt puse aleatoriu pe role.
Dacă completează o situație câștigătoare, simbolurile Random Wild
explodează împreună cu alte simboluri. Noile simboluri care aterizează pe
locul fostelor simboluri Random Wild distruse se vor transforma în Wilds.
Dacă simbolurile Random Wild nu completează situația câștigătoare, însă a
existat un câștig la restul simbolurilor, Random Wilds vor rămâne pe role
pentru următoarea Avalanche™.
Simbolurile Random Wild pot ateriza peste alte simboluri Wild.



Spreading Wilds



Un Spreading Wild este pus aleatoriu pe role.
Dacă Spreading Wild completează pentru un câștig, acesta explodează
împreună cu celelalte simboluri.
După aceea, sunt generate noi simboluri Spreading Wild pe poziții adiacente
față de simbolul Spreading Wild explodat anterior. Fiecare Spreading Wild
poate genera până la 2 simboluri Spreading Wild.
Dacă simbolul Spreading Wild care a fost pus pe role nu a completat o
combinație câștigătoare, acesta va rămâne pe role pentru următoarea
Avalanche™.
Simbolurile Spreading Wild pot ateriza peste alte simboluri Wild.












Monștri



Există 2 tipuri de Monștri la joc: 3 Captains și Boss.
Fiecare dintre Captains are 15 puncte de sănătate.
Când un Monstru are 0 puncte de sănătate, acesta este distrus.
Monștrii care sunt parțial deteriorați nu se resetează între Free Spins.



Captains



Pentru fiecare Captain distrus, este activată funcția Free Spins de la lumea
Free Spins curentă.
Dacă sunt distruși mai mulți Captains în același timp, funcția este acordată
de numărul respectiv de ori.
Această funcție este activată după următoarea Avalanche™, înainte de
calcularea câștigurilor.










Boss-ul



Boss-ul are 105 puncte de sănătate
El poate fi doar deteriorat dacă toți Captains au fost distruși.
Boss-ul are 5 puncte de slăbiciune; 2 dintre acestea au valoarea 15, iar 3
dintre acestea - 25 de puncte de sănătate.
Când atacă Boss-ul, Eroii atacă punctele sale de slăbiciune separate.
Dacă Boss este distrus, Avalanche™ curentă va continua până când nu mai
sunt câștiguri și jucătorul va fi apoi transferat într-o altă lume Free Spins,
indiferent de Free Spins rămase. În noua lume, jucătorul va primi 8 Free
Spins și un nou set de Monștri.
Dacă Boss-ul din noua lume Free Spins a fost distrus și el, jucătorul trece
apoi la următoarea lume Free Spins.
Lumile se schimbă pe rând (de exemplu, prima a fost Ice World, următoarea
va fi Fire Lands și apoi Dark Forest). Aceeași lume poate fi activată de două
ori, dacă jucătorul a învins Boss-ul în cele 2 lumi anterioare. Aceasta
continuă atâta timp cât noul Boss din noua lume este învins.









Hero Attacks








Fiecare dintre Eroi are un simbol câștig mic și mediu corespunzător care va
fi folosit pentru a activa Hero Attack-ul propriu și pentru ași încărca Hero
Meter-ele proprii.
Fiecare Erou face un Hero Attack individual și aleatoriu împotriva unui
Monstru după evaluarea câștigului. Daunele aduse Monștrilor sunt agale cu
numărul total de câștiguri ale simbolurilor corespunzătoare eroului pentru
câștig mic sau mediu.
Un câștig cu 3, 4 și 5 simboluri aduce 1, 2 și, respectiv, 3 puncte de daună.
Câștigurile care conțin simboluri Wild contează pentru întreaga lor lungime,
inclusiv simbolurile Wild.
Câștigurile alcătuite doar din simbolul Coroană sau simboluri Wild nu fac
nicio daună.



Punctele de daună nu pot fi împărțite, astfel că dacă un Erou face daune de 3
puncte la un Monstru cu 2 puncte de sănătate, punctul de daună rămas nu are
niciun efect.

Hero Meters








Există 3 Hero Meters speciale, câte 1 pentru fiecare Erou.
Sunt necesare 3 încărcări pentru a umple fiecare Hero Meter.
Un câștig cu un simbol Erou nu numai că va produce daune la Monștri, ci va
încărca și Hero Meter-ul corespunzător.
Fiecare combinație câștigătoare la un simbol câștig mic sau mediu încarcă
Hero Meter-ul respectiv cu 1.
Dacă după toate atacurile obișnuite un Hero Meter este plin, va fi activat
Hero Special Attack corespunzător.
După ce este activat un Hero Special Attack, Hero Meter-ul respectiv se
resetează. Orice încărcare rămasă după umplerea unui Hero Meter se pierde.
Hero Meter-urile nu se resetează de la o Free Spin la alta, însă se resetează
în timpul mutării către o nouă lume Free Spins.

Hero Special Attack-uri




Hero Special Attack Albastru face daune de 1 punct la toți Monștrii.
Hero Special Attack Roz face daune de 1 punct de 4 ori la Monștri selectați
aleatoriu (acesta poate face daune de 4 puncte la un singur Monstru).
Hero Special Attack Verde face daune de 4 puncte la un singur Monstru
aleatoriu.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent
al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a
configura opțiunile de oprire Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile CASIERIE.

Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.47%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Avalanche
Avalanşă
Hero Wilds
Înlocuitori Erou
Destroy Feature
Funcția Distrugere
Scatter
Dispersie
Free Spins
Învârtiri gratuite
Heavy Wilds
Înlocuitori grei
Random Wilds
Înlocuit. aleatori
Spreading Wilds
Înlocuitori care se întind
Hero Meter
Contor Erou
Hero Attack
Atacul Eroului
Hero Special Attack Atacul special al Eroului
Fire Lands
Ținuturile de foc
Ice World
Lumea de gheață
Dark Forest
Pădurea întunecată
Boss
Șeful
Captain
Căpitanul

Boss Fight
Fight

Lupta cu Șeful
Luptă

Regulile jocului sunt generate:
2019-02-12 09:06:59 (UTC)

Regulile jocului Jackpot 6000






















Jackpot 6000 este un slot cu 3 role şi 5 linii ce conţine Jokeri, un joc de
dublare Cap sau Pajură, precum şi un modul Supermeter.
Puteți juca 5 linii fixe de miză cu 2 fise per linia de miză la diferite valori ale
fisei.
Miza implicită de la începutul jocului este 10, jucătorul neputând crește
manual valoarea mizei.
Faceți clic pe oricare dintre fisele afișate pe panoul de joc pentru a seta
valoarea fisei. Poate fi selectată doar o singură fisă per runda de joc.
Valoarea mizei în bani este egală cu MIZA înmulțită cu valoarea fisei care
este afișată la fisa selectată pentru respectiva rundă de joc.
Contorul creditului afișează FISELE, MIZA și CÂȘTIGUL.
Combinaţiile câştigătoare de simboluri sunt afişate în Casierie de deasupra
rolelor.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate cele 5 linii de miză sunt active la valoarea curentă a fisei.
Tabelul de plată pentru Jokeri afișează câștigurile pentru 3 Jokeri pe o linie
de miză.
Plățile, inclusiv câștigurile de la modul Supermeter, sunt făcute în
conformitate cu Tabelul de plăți al jocului. Pentru mai multe informații,
consultați Planificarea câștigurilor.
Dublarea se aplică la toate câştigurile, cu excepţia câştigurilor de la jokeri şi
din modul Supermeter.
De fiecare dată când câştigaţi, aveţi posibilitatea de a miza câştigurile dvs.,
toată suma sau doar o parte, pe Cap sau Pajură pentru o şansă 50/50 de a vă
dubla câştigurile. Acest lucru nu se aplică la modul Supermeter.
Când jucați Jackpot 6000 şi câştigaţi la oricare din rundele de joc, veţi avea
şi opţiunea de a intra în modul Supermeter. Acesta nu include câștigurile cu
jokeri.
Modul Supermeter vă oferă şansa de a câştiga la 2 Jokeri vizibili în orice loc
pe role, precum şi la 3 simboluri obişnuite pe o linie de miză.
Simbolurile obișnuite sunt Star, Bell, Grapes, Lemons, și Cherries.












Jucătorul are atunci o şansă de a juca un alt joc sau să-şi primească
câştigurile. Dacă jocul este pierdut, atunci fisele rămase, excluzând valoarea
mizei pentru jocul jucat, vor fi adăugate la contorul de credit.
La Supermeter modul, fiecare combinație de 2 Jockeri plătește un câștig
misterios între 10 și 6000 de fise.
După ce jucătorul intră în modul Supermeter, valoarea mizei crește de la 10
la 20.
După ce modul Supermeter ajunge la 6000 de fise, suma este colectată
automat şi jucătorul revine la jocul de bază.
Jocul de bază revine la valoarea pre-selectată a fisei şi câştigul în fise de la
Supermeter mode este afişat acum în funcţie de valoarea acestei fise.
Valoarea fisei afișată în câmpul FISE este restricționată la maxim 6 cifre.
Dacă valoarea depășește 6 cifre, numerele vor fi trunchiate începând din
partea dreaptă.
La Jackpot 6000, câștigul maxim este de 6.000 de fise.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.

Cap sau Pajură












Câștigurile dvs. sunt mizate automat pe Cap sau Pajură.
Pentru a juca toată valoarea câștigului, faceți clic pe butonul Cap sau Pajură.
Pentru a juca doar o parte din câștig, faceți clic pe TRANSFER o singură
dată pentru fiecare sumă de 20 de fise din valoarea câștigului pe care doriți
să o încasați, după care faceți clic pe butonul Cap sau Pajură pentru a juca
suma rămasă din câștig.
Fisele transferate sunt salvate ca fise Rezervate. Fisele Rezervate nu sunt
folosite la nicio miză.
Dacă nu doriți să jucați Cap sau Pajură, faceți clic pe COLECTARE pentru
a adăuga câștigul la soldul dvs. și reveniți la slot.
Dacă ați selectat Cap sau Pajură, moneda este aruncată și partea câștigătoare
a monedei este evidențiată.
Jocul Cap sau Pajură se termină când valoarea câștigului depășește 3000 de
fise.
Dacă câştigul total în fise este egal cu 20 de fise sau mai puţin, şi faceţi clic
pe butonul Transfer, atunci valoarea câştigului este adăugată la credit şi veţi
reveni la jocul principal.
Dacă câștigați, puteți continua să jucați Cap sau Pajură sau puteți reveni la
jocul principal.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la
nivelul curent al mizei și valoarea fisei.

Faceți clic pentru a juca Pajură.

Faceți clic pentru a juca Cap.

Faceți clic pentru a adăuga câștigurile la
sold și pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic o singură dată pentru fiecare
sumă de 20 de fise din valoarea câștigului
pe care doriți să o încasați.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu
setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului.
Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului
sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul
sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile
jocului.

Opţiuni Setări joc




Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid. (nu este disponibil în toate
cazinourile).
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 95.0% - 98.9%

Notă: Jocul în modul Supermeter se bazează pe aptitudini şi trebuie să alegeţi
nivelul pentru a vă colecta câştigurile. Valoarea câştigului jucătorului este
influenţată de influenţa nivelului de aptitudini necesar pentru acest joc.
Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
COLLECT

COLECTARE

Jackpot

Jackpot

SPIN

ROTIRE

Supermeter

Supercontor

TRANSFER

TRANSFER

Regulile jocului sunt generate:
2018-10-29 11:13:50 (UTC)

Regulile jocului Spellcast






Spellcast este un slot video cu 5 role, 20 de linii, fise multiple ce conţine
simboluri Wild şi Scatter, precum şi învârtiri Free Spins.
Puteţi juca de la 1 la 4 fise pe linia de miză pe un număr maxim de 20 fixe
de linii.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
Miza minimă este de 1 fisă pe 20 de linii de miză fixe. Miza maximă este de
4 fise pe toate cele 20 de linii de miză, în total 80 de fise la valoarea curentă
a fisei.




















MIZĂ MAX redă jocul la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă
a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolurilor
Scatter.
Un Vrăjitor este un simbol Wild care înlocuieşte toate simbolurile obişnuite,
cu excepţia simbolurilor Scatter, care apar pe o linie de miză activă.
Câştigurile cu simboluri Wild sunt dublate, excluzând câştigurile care au
doar simboluri Wild.
Câștigurile cu Scatter plătesc miza totală înmulțită cu valoarea afișată în
Tabelul de plăți.
3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role activează 15
Free Spins.
Câştigurile pe linia de miză sunt triplate la Free Spins (se exclude numărul
de Free Spins suplimentare câştigate).
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia
câştigurilor cu simboluri Scatter.
Câştigurile Scatter sunt adăugate la toate câştigurile pe linia de miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile se plătesc dacă sunt în succesiune de la cel mai din stânga spre
dreapta, cu excepţia simbolurile Scatter.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Free Spins





Free Spins se joacă la acelaşi nivel al mizei şi pe acelaşi număr de linii ca la
runda care a activat Free Spins.
În timpul Free Spins se pot câştiga Free Spins suplimentare.
3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la Free Spins
activează 15 Free Spins suplimentare.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului



Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și
valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și
pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc
automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de
oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a
reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat




Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.






Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru
Oprire joc automat.

Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la
Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a
funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de
Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.
Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 95.98%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
All Wins

Toate câştigurile

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Wizard

Vrăjitor

Regulile jocului sunt generate:
2018-09-05 12:37:43 (UTC)

Regulile jocului Arcane: Reel Chaos™



















Arcane: Reel Chaos™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii
care conține substituții Wild, 4 mini funcții și Free Spins progresive.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe) și valori diferite ale mizei.
Valoarea mizei este setată de la săgețile de creștere sau scădere din dreptul
secțiunii VALOARE FISĂ.
SOLD afișează suma de bani sau fise disponibilă pentru mizare.
Jocul se poate juca cu Bani sau Fise și jucătorul poate comuta între cele
două în orice moment din timpul unui joc, inclusiv la Free Spins.
Pentru a comuta între bani și fise, faceți clic pe 1 din cele 3 câmpuri de pe
ambele laturi ale butonului învârtire.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de
plăţi.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în TABELUL DE
PLĂȚI înmulțită cu oricare din multiplicatorii aplicabili.
Valorile câștigurilor cu simbol afișate în TABELUL DE PLĂȚI sunt
dinamice și se modifică în funcție de valoarea selectată a mizei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Scatter.
Doar o singură mini funcție poate fi activată la un moment dat.
După încheierea unei mini funcții, câștigul total de la mini funcție este
adăugat la soldul în bani sau în fise.
Câştigurile de la Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile de pe linia de
miză iniţială.
Mini funcțiile nu pot fi activate în același timp cu Free Spins.

Wild




Simbolurile Wild normale pot să apară pe orice rolă la jocul principal și la
Chrono Re-spins și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Scatter.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie
câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.

Stacked Wilds ale lui Psyop




Funcția este activată aleatoriu în jocul principal.
Când apare Psyop în timpul unei învârtiri, sunt create 3 suprapuneri Stacked
Wild care acoperă o întreagă rolă.
Stacked Wilds apare pe rolele 2 sau 3 pe durata funcției.

Multiplicatorul lui Flare




Funcția este activată aleatoriu în jocul principal atunci când apare un câștig
pe linia de miză.
Când Flare apare în timpul unei învârtiri, multiplicatorul crește câștigurile
pe linia de miză cu x3, x4 sau x5.
Multiplicatorii se aplică la învârtirea curentă și înmulțesc toate câștigurile pe
linia de miză.

Re-spin a lui Chrono








Funcția este activată aleatoriu la jocul principal la o rundă de joc
necâștigătoare, însă nu și când 3 simboluri Scatter apar pe role.
Funcția Re-spin a lui Chrono activează o Re-spin pe toate cele 5 role după o
învârtire fără câștiguri. Funcția Re-spin va continua până când apare un
câștig pe linia de miză.
În timpul funcției Re-spin a lui Chrono, simbolurile Scatter nu sunt prezente
pe role.
Pentru fiecare re-învârtire, un multiplicator progresiv mărește câștigurile pe
linia de miză cu minim x2 și până la maxim x10. Cu fiecare nouă reînvârtire, multiplicatorul este mărit cu 1.
Multiplicatorii se aplică la învârtirea curentă și înmulțesc toate câștigurile pe
linia de miză.

Overlay Wilds ale lui Zero.x




Funcția este activată aleatoriu în jocul principal.
Când Zero.x apare pe role în timpul unei învârtiri, sunt create aleatoriu între
3 și 5 simboluri Overlay Wild.
Această funcție poate fi activată la orice învârtire de la jocul principal: chiar
și la învârtirile la care există un câștig pe linie.

Free Spins


3 simboluri Scatter care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează
Free Spins.



















Atunci când Free Spins sunt activate, este acordat un câștig bonus cu
valoarea de x5 ori valoarea mizei.
La Free Spins, eroii se luptă cu inamicul, Deep Pockets, în până la 4 etape
diferite. Dacă eroul trece de etapa finală, este acordat un câștig bonus
suplimentar.
Eroii și Deep Pockets au fiecare câte un contor de sănătate. La fiecare
învârtire, bara de sănătate a eroului sau a inamicului curent va scade cu o
unitate. Dacă învârtirea oferă un câștig, bara de sănătate a inamicului scade
cu o unitate, dacă învârtirea nu oferă niciun câștig, bara de sănătate a eroului
scade cu o unitate. Când contorul de sănătate a lui Deep Pockets este golit,
începe o nouă etapă și are loc o nouă bătălie. Lupta de la Free Spins se
încheie când contorul de sănătate a eroilor sau a lui Deep Pockets ajunge la
zero.
Atunci când funcția începe, contorul de sănătate al eroilor conține 6 puncte
de sănătate și are un multiplicator x1. La fiecare etapă în care eroii îl înving
pe Deep Pockets, contorul de sănătate și multiplicatorul cresc cu 1. Contorul
de sănătate poate crește doar până la valoarea sa maximă de 6 puncte. Când
se încheie etapa a 4-a și ultima împotriva lui Deep Pockets, bara de sănătate
nu va crește.
Deep Pockets începe cu un număr diferit de puncte de sănătate, în funcție de
etapă: la Etapa 1 are 2 puncte de sănătate și un multiplicator x1. La Etapa 2
are 4 puncte de sănătate și un multiplicator x2. La Etapa 3 are 5 puncte de
sănătate și un multiplicator x3, în timp ce la etapa 4 are 6 puncte de sănătate
și un multiplicator x4.
Contorul de sănătate al inamicului nu poate crește, poate doar să scadă.
Dacă se trece de ultima etapă a lui Deep Pockets, se acordă un bonus cu
valoarea de 10 ori valoarea mizei inițială pentru fiecare punct de sănătate
rămas.
Doar simbolurile personaj pot să apară pe role în timpul Free Spins
(consultați TABELUL DE PLĂȚI pentru simbolurile personaj).
Free Spins sunt jucate cu aceeași valoare a mizei ca la runda care a activat
Free Spins.
Multiplicatorii se aplică la învârtirea curentă și înmulțesc toate câștigurile pe
linia de miză.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie
Faceți clic
pentru a începe
o rundă de joc
la valoarea
curentă a mizei
(alternativ,
apăsați tasta
spațiu).
Faceți clic
pentru a accesa
setările jocului
și informațiile
de joc.
Activează sau
dezactivează
opţiunea de
Rotire rapidă
(nu este
disponibil în
toate
cazinourile).
Faceţi clic
pentru a
dezactiva
sunetul jocului
sau folosiţi
glisorul pentru
a regla nivelul
sunetului.
Faceți clic
pentru a
selecta
numărul de
runde de Joc
automat.
Dacă au fost
alese rundele
de joc automat,
numărul de
runde rămase
sunt afișate pe
butonul
învârtire.
Faceți clic pe
butonul
învârtire
pentru a opri
jocul automat.

Faceți clic pe
săgețile sus și
jos pentru a
modifica
valoarea fisei.
Pentru a
comuta între
bani și fise,
faceți clic pe 1
din cele 3
câmpuri de pe
ambele laturi
ale butonului
învârtire.
Faceți clic
pentru a accesa
setările jocului
și informațiile
de joc.
Faceți clic
pentru a
vedea TABEL
UL DE
PLĂŢI.
Derulați în sus
și în jos pentru
a vedea
informația.
Faceți clic
pentru a vedea
meniul cu
setările jocului
și selectați
opțiunile
jocului.
Consultați
secțiunea
Setările jocului
de mai jos.
Faceţi clic
pentru a
deschide
regulile
jocului.
Faceţi clic
pentru a vedea
istoricul recent
al jocurilor
dvs. Istoricul

notă:
Jurnalul
jocului
va afișa
mereu

jocului (nu este
disponibil când
jucaţi pentru
divertisment)

fisa, nu
valoarea
în bani
indiferen
t de
modul
ales
înainte
de joc.
Reaminti
m că un
câștig în
bani este
egal cu
un câștig
în fise
înmulțit
cu
valoarea
fisei.

Opţiuni Setări joc





Pentru a accesa setările jocului, faceți clic pe pictograma roată dințată din
meniu.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Oprire dacă se câştigă Free Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Free Spins înaintea încheierii numărului setat de runde de joc automat.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opţiunile selectate de
Oprire joc automat.




Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.81%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Overlay Wild
Wild cu suprapunere
Free Spins
Învârtiri gratuite
Re-Spin
Re-învârtire
Stacked Wild
Înlocuitor grămadă
Scatter
Dispersie
Big Win
Câștig mare!
Mega Win
Mega câștig!
Super Mega Win Super mega câștig!
Win
Câştig
Balance
Sold
Bet
Miză
Victory Bonus
Bonus la victorie

Regulile jocului sunt generate:
2018-09-05 12:37:43 (UTC)

Regulile jocului Dead or Alive 2™
Prezentare joc

























Dead or Alive 2™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține
câștiguri Scatter, Substituție Wild, Sticky Wild și trei jocuri Free Spins
diferite.
Jocul este jucat cu 9 linii de miză (fixe), 1-2 niveluri ale mizei și diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Jocul are multiplicatori în timpul Free Spins și câștigul pe linia de miză va fi
înmulțit de orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre cea mai din dreapta.
Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Scatter.
Simbolurile Wild înlocuiesc pentru cea mai mare combinaţie câştigătoare
posibilă pe o linie de miză conform Paytable.
Simbolul Scatter nu apare în timpul Free Spins.
Câștigurile Scatter sunt plătite indiferent de liniile de miză câștigate.
Câştigurile Scatter (Dispersie) se plătesc la valoarea mizei totale înmulţită
cu plata afişată în CASIERIA.
Câştigurile Scatter şi Free Spins sunt adăugate la toate câştigurile liniei de
miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Free Spins









Free Spins se joacă la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care
a activat Free Spins.
Dacă 3 sau mai multe simboluri Scatter aterizează pe orice rolă la jocul de
bază, se poate alege unul din cele 3 jocuri Free Spins acordate: Old Saloon,
High Noon Saloon și Train Heist.
Pentru fiecare din aceste jocuri, sunt acordate inițial 12 Free Spins.
Simbolurile Wild colectoare pot acorda 5 Extra Free Spins o singură dată la
o sesiune de Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
Câștigul maxim total la o rundă de joc este limitat la 1000000 de fise
înmulțite cu nivelul mizei.

Old Saloon Free Spins







Toate câștigurile de la jocul Old Saloon Free Spins sunt înmulțite cu 2.
Simbolurile Wild devin simboluri Sticky Wild în timpul Old Saloon Free
Spin.
Sesiunile de Free Spins încep cu zero simboluri Sticky Wild.
Simbolurile Sticky Wild își păstrează pozițiile pe role pentru restul sesiunii
de Free Spins.
Simbolurile Sticky Win de pe role de la finalul Free Spins nu sunt
transferate la jocul principal.
În timpul Free Spins, unul sau mai multe simboluri Sticky Wild care apar pe
fiecare dintre role va activa 5 Free Spins suplimentare.

High Noon Saloon Free Spins










Simbolurile Wild devin simboluri Sticky Wild în timpul High Noon Saloon
Free Spins.
Sesiunile de Free Spins încep cu zero simboluri Sticky Wild.
De fiecare dată când 2 simboluri Wild aterizează pe aceeași rolă, acestea
sunt transformate în simboluri Double Multiplier Wild.
De fiecare dată când 3 simboluri Wild aterizează pe aceeași rolă, acestea
sunt transformate în simboluri Triple Multiplier Wild.
Transformarea simbolurilor Wild în simboluri Double Multiplier Wild sau
Triple Multiplier Wild se întâmplă înainte de evaluarea câștigului.
Dacă un câștig include mai multe simboluri multiplicator Wild, este aplicat
fiecare multiplicator.
În timpul Free Spins, unul sau mai multe simboluri Sticky Wild (inclusiv
Double Multiplier Wild și Triple Multiplier Wild) care apar pe fiecare rolă
activează 5 Free Spins suplimentare.
Simbolurile Sticky Win de pe role de la finalul Free Spins nu sunt
transferate la jocul principal.

Train Heist Free Spins







La Train Heist Free Spins există un Multiplier și de fiecare dată când un
simbol Wild aterizează oriunde pe role, Multiplier crește cu 1 și este
acordată 1 Free Spin suplimentară.
Multiplier începe la x1.
Multiplier crește după evaluarea câștigului și se folosește la următoarea
învârtire.
Dacă Multiplier ajunge la x16, sunt acordate 5 Free Spins suplimentare (pe
lângă 1 Free Spin normală care este adăugată).
Simbolurile Wild suplimentare care aterizează pe role după Multiplier x16
vor acorda și 1 Free Spin suplimentară și va crește Multiplier corespunzător.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al
mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a
juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul
automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura
opțiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru
a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
În timpul Jocului automat, jucătorii trebuie să selecteze tipul de Free Spins
și să apese butonul „Start”. După terminarea Free Spins, Jocul automat va
continua.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă sunt câştigate Free Spins.. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.



În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.8%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Sticky Wild
Înlocuitor lipicios
Double Multiplier Wild Înlocuitor multiplicator dublu
Triple Multiplier Wild Înlocuitor multiplicator triplu
Scatter
Dispersie
Free Spins
Învârtiri gratuite
Old Saloon
Barul vechi
High Noon Saloon
Barul Amiaza mare
Train Heist
Jaful trenului
Multiplier
Multiplicator
Big Win
Câștig mare
Mega Win
Mega câștig
Super Mega Win
Super mega câștig

Regulile jocului Casino Hold'em
Prezentare joc






Casino Hold'em este un joc de poker jucat cu un pachet standard de 52 de
cărți (fără Jokeri).
Jocul se joacă cu un pachet de cărţi, amestecate înainte de fiecare rundă.
Cărţile individuale sunt clasificate în următoare ordine: As (mic sau mare),
Popă, Regină, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Semnul Min/Max indică miza minimă şi miza maximă care se pot plasa pe
ANTE.
Plățile sunt făcute în conformitate cu Casieria. Pentru a vizualiza Casieria,
consultați secțiunea Casierie.

Notă: Pentru a mări tabelul de plată, mutați cursorul peste
imaginea Paytable de pe masă.


Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în modul JOC DE
AMUZAMENT.

Desfăşurarea jocului











Pentru a plasa o miză, selectaţi un jeton şi apoi faceţi clic în zona de mizare.
Dacă există săgeţi active în partea din stânga şi din dreapta a jetoanelor,
faceţi clic pe acestea pentru a vedea valoarea suplimentară a jetoanelor. La
fiecare clic pe o zonă de mizare se adaugă la miză o fisă cu valoarea
selectată.
Un jucător plasează mizele pe ANTE și, opțional, pe AA BONUS și face
clic pe CĂRȚI.
Crupierul împarte 2 cărți (cu fața în sus) către jucător și 2 cărți (cu fața în
jos) pentru el.
În plus, sunt împărțite trei cărți comune cu fața în sus în centrul mesei,
denumite Flop. Sunt adăugate încă două cărți comune, denumite Turn și
River, după ce jucătorul face clic pe SEC.
Scopul jocului este de a obține cea mai bună mână de poker din 5 cărți
folosind cele cinci cărți comune și cărțile primite pentru a învinge mâna
crupierului.
Jucătorul poate continua să joace prin mizarea pe CALL sau făcând fold la
cărți.
Notă: Miza plasată pe CALL este întotdeauna dublul valorii ANTE.











Dacă o miză depășește limita de mizare, funcția Ajustare automată miză
ajustează automat miza la valoarea maximă posibilă.
Dacă un jucător face clic pe RENUNŢ, runda de joc se încheie. Jucătorul
pierde toate mizele și posibilele câștiguri AA Bonus.
Dacă jucătorul continuă să mizeze, vor fi achitate posibilele câștiguri AA
Bonus.
Dacă jucătorul nu are o mână câștigătoare pentru AA Bonus, toate mizele
AA Bonus vor fi pierdute. Crupierul împarte cele două cărți comune
suplimentare și își arată propria mână.
Câștigurile de la AA Bonus sunt achitate când o mână conține o pereche de
ași sau mai mare, după ce sunt împărțite primele trei cărți comune. Pentru
mai multe informații, consultați Tabelul de plată a câștigurilor AA Bonus de
mai jos.
Un jucător trebuie să termine runda de joc pentru a primi eventualele
câștiguri AA Bonus.
Pentru a afla câştigătorul, crupierul compară acum mâna sa cu cea a
jucătorilor.









Crupierul trebuie să deţină o pereche de 4 sau o mână mai mare pentru a se
califica.
Dacă crupierul nu se califică:
o Jucătorul își păstrează mizele sale ANTE și CALL și câștigă cu
ANTE conform Tabelului de plată a câștigurilor Ante.
Dacă crupierul se califică:
o Dacă crupierul și jucătorul au aceeași mână, este o egalitate și mizele
ANTE și CALL sunt returnate.
Dacă crupierul are o mână mai bună, jucătorul pierde toate mizele sale.
Dacă are o mână mai bună, jucătorul își păstrează mizele ANTE și CALL.
Mizele ANTE plătesc conform Tabelului de plată de la Câștigurile Ante și
mizele CALL plătesc 1 la 1.

Mâini câștigătoare


Tabelul de mai jos prezintă toate variantele de mâini câștigătoare din cadrul
jocului. Mâinile sunt considerate în următoarea ordine descrescătoare:
Mână

Descriere

Chintă roială A, K, Q, J, 10 din aceeași suită.

Chintăculoare

Cinci cărţi consecutive de
aceeaşi culoare.

Careu

Patru cărţi de aceeaşi valoare.

Full

Trei cărți identice de aceeași
valoare și două cărți identice de
o altă valoare.

Culoare

Cinci cărţi de aceeaşi culoare.

Chintă

Cinci cărţi consecutive de culori
diferite.

Brelan

Trei cărți identice de aceeași
valoare.

Exemplu

Două cărți de aceeași valoare și
Două perechi alte două cărți de aceeași
valoare, diferită de prima.
O pereche

Două cărţi de aceeaşi valoare.

Carte
puternică

O mână fără nicio altă
combinație câștigătoare este
evaluată în funcție de cartea cu
valoarea cea mai mare.

Rezultate
Crupierul se
califică?

Mână

Miză ANTE

Nu

Nu se aplică

Conform cu Tabelul de plată Returnat la
pentru câştigurile Ante
jucător

Da

Crupierul şi jucătorul
Returnat la jucător
au aceeaşi mână

Da

Jucătorul bate
crupierul

Conform cu Tabelul de plată Se plăteşte:
pentru câştigurile Ante
1 la 1

Da

Crupierul bate
jucătorul

Pierdută

Tabelul de plată pentru câştigurile Ante
Mână

Se plăteşte

Chintă roială

100 la 1

Chintă-culoare

20 la 1

Careu

10 la 1

Full

3 la 1

Culoare

2 la 1

Chintă sau mai mic 1 la 1

Tabelul de plată al câștigurilor AA Bonus
Mână

Se plăteşte

Culoare sau mai mare

25 la 1

Pereche de Aşi sau Chintă 7 la 1

Funcţiile jocului

Miză CALL

Returnat la
jucător

Pierdută



Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Dați clic pentru a începe o rundă de joc.

Dați clic pentru a plasa o nouă miză.

Clic pentru a face fold la cărți și pentru a încheia jocul.

Clic pentru a juca mâna.

Faceţi clic pentru a repeta aceleaşi mize ca în runda anterioară de joc.

Faceți clic pentru a selecta jetonul ștergere și apoi faceți clic pe
mizele ANTE sau AA Bonus pentru a le elimina de pe masă.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Câştigul jucătorului
Casino Hold’em este un joc care folosește aptitudinile. Strategia folosită pentru a
juca acest joc influențează Câștigul jucătorului (RTP) la jocul principal și de la
miza suplimentară opțională AA Bonus, conform detaliilor de mai jos:
Strategia jucătorului

Joc
principal
RTP

Miză
laterală
RTP

Strategia de bază (Această strategie este dificilă, însă se
poate realiza.)

98.7%

89.6%

Strategia optimă (Aceasta este o strategie ideală,
imposibil de realizat de jucătorii umani.)

99.18%

90.9%

Strategia optimă de la miza suplimentară (Sec la fiecare
câștig de la miza suplimentară și se folosește strategia de 98.7%
bază dacă nu există niciun câștig la miza suplimentară.)

93.60%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Paytable

Tabelul de plăţi

Max

Max

Min

Min

Player

Jucător

Dealer

Dealer

Tie

Egalitate

Push

Egalitate

ANTE

ANTE

CALL

SEC

AA BONUS

BONUS AA

PAIR ACES OR BETTER

PERECHE DE AȘI SAU MAI MARE

Ante Winning

Câștigul Ante

Flush

Culoare

Straight flush

Chintă-culoare

Royal flush

Chintă roială

Straight

Chintă

Three of a kind

Brelan

Two pair

Două perechi

Four of a kind

Careu

Full house

Full

Pair

O pereche

High card

Carte puternică

Straight or less

Chintă sau mai mic

Flush or higher

Culoare sau mai mare

Pair of Aces to Straight

Pereche de Aşi sau Chintă

AA Bonus bet max

Miza maximă Bonus AA

DEALER QUALIFIES ON A PAIR CRUPIERUL SE CALIFICĂ CU O
OF 4S OR BETTER
PERECHE DE 4 SAU MAI MARE

Regulile Jocului Go Bananas!™
Prezentare joc


Go Bananas!™ este un joc video slot cu 5 role, 3 rânduri şi 20 de linii de
pariu. Jocul dispune de 5 Wild Monkeys diferite, care activează simbolurile
Wild.

















Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe), nivelurile mizei 1-10 și cu
diferite valori ale fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru
pariere.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Linia se plătește doar dacă este în ordine de la rola cea mai din stânga la
dreapta.
Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o
linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simbol Wild




Toate simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.
Simbolurile Wild sunt vizibile numai atunci când sunt activate de
simbolurile Wild Monkey.

Simbolurile Wild Monkey







Jocul dispune de 5 simboluri Wild Monkey diferite: Wild Gorilla, Wild
Orangutan, Wild Baboon, Wild Langur, Wild Tarsier.
Atunci când oricare dintre cele 5 Wild Monkeys diferite apare pe role,
acestea se transformă, împreună cu unele simboluri adiacente în simboluri
Wild conform modelului lor individual.
Decizia referitoare la direcţia în care sunt aşezate modelele pe role este
aleatorie, dar modelele în ansamblul lor sunt întotdeauna vizibile, incluzând
toate simbolurile Wild din zona rolelor.
Un simbol Wild poate fi parte din mai multe modele Wild Monkey, dacă se
suprapun.




Simbolurile Wild Monkey pot apărea pe orice rolă, cu excepţia Wild
Gorilla, care poate apărea numai pe rolele 2,3 şi 4.
Wild Gorilla transformă 5 simboluri în simboluri înlocuitoare, conform
următorului model:



Wild Orangutan transformă 4 simboluri în simboluri Wild conform
următorului model:



Wild Baboon transformă pe verticală 3 simboluri în simboluri Wild, în
conformtate cu următorul model:



Wild Langur transformă pe orizontală 3 simboluri în simboluri Wild
conform următorului model:



Wild Tarsier transformă 2 simboluri în simboluri Wild, fie pe verticală, sau
orizontală, în funcţie de următoarele două modele:

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al mizei și
valoare a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile din Tabelul de plăţi.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Dați clic pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Film intro. Activează/dezactivează film introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.91%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Wild Monkeys

Wild Maimuţe

Wild Gorilla

Wild Gorila

Wild Baboon

Wild Babuin

Wild Orangutan

Wild Urangutan

Wild Langur

Wild Langur

Wild Tarsier

Wild Tarsier

Regulile jocului Narcos™
Prezentare joc


















Narcos este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 243 de direcții de miză.
Jocul conține Free Spins, Walking Wilds, Drive-by și o funcție Locked Up
cu un simbol Golden Locked Up.
Jocul este jucat cu 1-10 niveluri ale mizei (20 de fise pe nivel) și diferite
valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 243 de direcții de miză, la cel mai înalt nivel al
mizei și la valoarea curentă a fisei. Când se joacă pe orice nivel mai mic
pentru miză, trebuie să faceți clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite direcţii de miză.
Un câștig în fise pe direcția de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul
de plăți înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulțită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.
Câştigurile pe direcţia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola
cea mai din stânga spre dreapta.
Un exemplu urmează:










Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe
suplimentare ale simbolului apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung
câştig pe direcţia de miză.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.
Toate câștigurile în fise se achită exclusiv pe direcțiile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul funcției Locked Up.
Simbolurile Wild pot să apară pe role la jocul principal și la Free Spins.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor
Scatter și a simbolurilor Locked Up.
Simbolurile Wild înlocuiesc pentru cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o direcție de miză conform cu Tabelul de plăți.
Istoricul jocului nu este disponibil când se utilizează modul JOC DE
AMUZAMENT.

Funcția Locked Up









În timpul jocului principal, funcția Locked Up este activată atunci când 3
sau mai multe simboluri Locked Up apar pe același rând. După ce funcția
este activată, simbolurile Locked Up se mută împreună sub forma unui
cluster.
Toate învârtirile din cadrul funcției Locked Up sunt gratuite.
Un simbol face parte dintr-un cluster dacă este adiacent pe orizontală sau
verticală cu același simbol.
În timpul funcției Locked Up, simbolurile formează clustere pentru a acorda
câștiguri în fise.
3 sau mai multe simboluri identice care apar într-un cluster acordă un câștig.
Toate simbolurile Locked Up de la jocul principal rămân în zona de joc și se
mută către centru formând un cluster.
Fiecare simbol Locked Up și Golden Locked Up dintr-un cluster are alocată
o valoare. Valoarea alocată simbolurilor poate fi de 1, 2, 3, 5 sau de 10 ori
valoarea mizei totale.


























Suplimentar, simbolurile Golden Locked Up cu valoare Mare de început au
atribuite un număr suplimentar de Fise, care poate fi de 11, 12, 13, 16 sau de
26 de ori valoarea pariului total.
În timpul funcției Locked Up , doar simbolurile Locked Up și Golden
Locked Up vor apărea pe role.
Jucătorul începe funcția Locked Up cu 3 învârtiri. În timpul fiecărei
învârtiri, dacă apar noi simboluri Locked Up sau Golden Locked Up, creând
un nou cluster câștigător sau adăugându-se la un cluster existent, numărul de
învârtiri rămase se resetează la 3.
Simbolurile Locked Up și Golden Locked Up se învârt independent, însă
simultan, pe role.
Atunci când nu au mai rămas învârtiri sau zona de joc este complet umplută
cu simboluri Locked Up sau Golden Locked Up, funcția Locked Up se
încheie și sunt acordate câștigurile.
La finalul funcției Locked Up, jocul revine la runda care a activat funcția
Locked Up.
La finalul funcției Locked Up, câștigul total de la funcția Locked Up este
adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat funcția Locked
Up.
Funcția Locked Up este jucată cu același nivel al mizei și valoare a fisei ca
la învârtirea care a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi
schimbate în timpul funcției Locked Up.
Simbolurile Locked Up și Golden Locked Up care aterizează pe role și însă
nu fac parte dintr-un cluster câștigător, rămân pe role. Aceste simboluri nu
au nicio valoare până când nu sunt conectate la un cluster câștigător.
În timpul funcției Locked Up, simbolurile Golden Locked Up pot debloca
una din următoarele funcții: Multiplicator, simboluri Upgrade și valoare de
start Mare.
Multiplicator: Toate valorile simbolului din clusterul câștigător sunt
înmulțite cu un multiplicator x2 sau x3.
Simbolurile Upgrade: În timpul acestei funcții, pot fi alocate mai multe
valori de upgrade în incremente de 1 ori valoarea mizei totale la simbolurile
care fac parte din același cluster cu simbolul Golden Locked Up. Acest
upgrade poate să se întâmple de 7-15 ori de fiecare dată când este activată
funcția.
Valoare de start Mare: O valoare suplimentară este adăugată la simbolul
Golden Locked Up ca valoare de start.
Dacă apare mai mult de un singur simbol Golden Locked Up în timpul
aceleiași învârtiri, simbolul începe să descopere valoarea pe orizontală din
partea cea mai din stânga spre partea cea mai din dreapta.
La începutul funcției, valorile mizei pentru simbolurile Golden Locked Up
sunt identice ca cele pentru simbolurile Locked Up obișnuite. Această
valoare se poate schimba.




Notă: Dacă funcția Locked Up este activată în timpul Jocului automat, Jocul
automat se va opri automat.
La finalul funcției Locked Up, jocul revine la runda care a activat funcția
Locked Up și Jocul automat nu mai este activat.

Funcție Drive-by






Funcția Drive-by este activată aleatoriu în timpul jocului principal. Funcția
Drive-by va transforma câteva dintre simbolurile valoare mare în simboluri
Wild. Fiecare simbol se transformă independent de celelalte simboluri.
La finalul funcției Drive-by, câștigul total rezultat de la Drive-by este
adăugat la sold.
Dacă împreună cu funcția Drive-by este activată și funcția Free Spins sau
funcția Locked Up, funcția Drive-by este jucată prima.
Plata de la runda care activează funcția Drive-by este acordată doar după
încheierea funcției Drive-by.

Walking Wild






În timpul jocului principal și la Free Spins, Wilds-urile care fac parte dintrun câștig rămân pe role și se mută orizontal cu un loc spre stânga la fiecare
învârtire. Wilds-urile care se mișcă orizontal în timpul fiecărei învârtiri sunt
denumite Walking Wilds-uri.
În timpul jocului principal și la Free Spins, dacă orice funcție se activează
când Walking Wilds încă mai sunt prezente pe role, Walking Wilds continuă
să rămână pe role după ce funcția s-a încheiat.
Funcția Walking Wild se încheie dacă nu mai există câștiguri de la Walking
Wilds sau dacă miza este crescută.

Free Spins










3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal
activează 10 Free Spins.
La Free Spins, la fiecare învârtire există o șansă ca unul sau mai multe
simboluri valoare mare să se transforme în Wilds. Aceasta se face în
conformitate cu regulile jocului pentru funcția Drive-by.
Free Spins şi funcţia Walking Wild pot fi activate în aceeaşi rundă a jocului.
La finalul Free Spins, dacă mai există Walking Wilds-uri rămase pe role,
este acordată o Free Spin suplimentară. Aceasta continuă până când
Walking Wilds-urile nu mai sunt prezente pe role.
Această învârtire suplimentară va fi jucată după învârtirea curentă.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.




La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a începe o rundă de
joc la nivelul curent al mizei și valoare
a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a începe runda
Locked Up, toate rundele sunt gratuite
(alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceți clic pentru a participa la Free
Spins.

Faceți clic pentru a ieși din Free Spins.

Faceți clic pentru a vedea meniul cu
setările jocului și selectați opțiunile
jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului
sau utilizaţi glisorul pentru a regla
volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile
jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări
Joc automat și pentru a juca automat
jocul. Selectați numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeți Setări
complexe pentru a configura opțiunile
de oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre
stânga sau dreapta pentru a derula prin
paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe
butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul de
plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Filmul introductiv. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs..
(nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Opţiuni complexe joc automat






Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Joc automat când se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.




Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.
Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc
sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei
de joc sau a funcţiei.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.23%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Enter

Participare

Exit

Ieșire

Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Walking Wild

Wild plimbăreţ

Wild

Înlocuitor

Drive-by

Din mașină

Locked Up

Încuiat

Golden Locked Up Încuiat auriu

Regulile jocului Spinsane™
Prezentare joc


















Spinsane™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 27 de linii (fixe) ce
conține substituții Wild și Free Spins cu Overlay Wild Reel.
Jocul se joacă cu 27 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.
Spinsane™ conține efecte de suspans activate aleatoriu care extind
învârtirile, aducând jocului o notă suplimentară de distracție.
Atunci când indicatorul Învârtire este aprins, învârtirea continuă și efectele
de suspans pot fi activate în orice moment. Învârtirea se încheie când
indicatorul Învârtire se stinge.

Simboluri


La jocul principal și la Free Spins, simbolurile Wild, simbolurile Scatter, 3
simboluri obișnuite și 3 simboluri super și spațiile goale post să apară pe
role.






Simbolurile super pot înlocui simbolurile obișnuite de același tip pentru a
plăti cea mai mare combinație câștigătoare posibilă de pe fiecare linie de
miză câștigătoare, conform cu Tabelul de plăți.
Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe rolele 2-5 de la jocul principal și
Free Spins și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Free Spins & Overlay Wild Reel




5 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează Free Spins.
Numărul de Free Spins activate este dublul numărului de simboluri Scatter
care au activat Free Spins. Fiecare simbol Scatter acordă două Free Spins
În timpul Free Spins, fiecare simbol Scatter care apare oriunde pe role
acordă o Free Spin suplimentară.

Overlay Wild Reel





La Free Spins, o rolă aleatorie din rolele 2-5 devine o Overlay Wild Reel la
fiecare învârtire.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al
mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu). Textul
butonului este afișat în limba curentă a jocului.

Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru
a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru
Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura
opțiunile de oprire Joc automat.

Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat






Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.




Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.26%.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Scatter
Dispersie
Free Spins
Învârtiri gratuite
Overlay Wild Reel Rola înlocuitoare suprapusă

Regulile jocului Golden Grimoire™
Prezentare joc




















Golden Grimoire™ este un slot video cu 5 role și 4 rânduri care conține
substituții Wild, Free Spins, funcția Mystery Symbol și funcția Mystery
Symbol lipicios din timpul Free Spins.
Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 (20 de fise pe nivel)
niveluri ale mizei și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte
jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei.
Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două
ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză activă.
Free Spins și funcția Mystery Symbol sunt jucate la același nivel al mizei și
valoare a fisei ca runda care le-a activat.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Funcția Mystery Symbol









Simbolul Mystery apare pe rolele 3, 4 și 5 la jocul principal.
Atunci când unul sau mai multe simboluri Mystery aterizează, va fi selectat
un simbol aleatoriu dintre simbolurile Wild, câștig mediu sau mic și toate
simbolurile Mystery se vor transforma în acest simbol.
Simbolul Mystery nu poate fi schimbat în simbol Scatter.
Dacă simbolul Mystery transformat este identic cu simbolul din extrema
stângă de pe același rând, atunci toate simbolurile dintre Mystery Symbol și
simbolul din extrema stângă de pe respectivul rând se vor schimba în
simbolul identic cu simbolul Mystery transformat.
Acest comportament apare separat pentru fiecare instanță în care apare
simbolul Mystery.
Dacă simbolul Mystery se transformă într-un Wild, atunci toate simbolurile
dintre Mystery Symbol și simbolul din extrema stângă de pe respectivul
rând vor fi schimbate într-un Wild indiferent de simbolul de pe prima rolă.



Evaluarea câștigului pentru învârtire se va face doar după ce se încheie
transformarea simbolurilor și va fi adăugat la valoarea câștigului total.

Free Spins










3 simboluri Scatter care apar pe rolele 1, 3 și, respectiv, 5 la jocul principal
activează 8 Free Spins.
În timpul Free Spins, simbolul Mystery este înlocuit cu simbolul Sticky
Mystery care apare pe rolele 2, 3, 4 și 5.
Simbolurile Sticky Mystery acționează la fel ca simbolurile Mystery de la
jocul principal, însă o dată ce simbolul Sticky Mystery aterizează pe o rolă,
acesta rămâne pe poziție până la finalul funcției Free Spins.
Simbolurile Sticky Mystery se transformă într-un alt simbol la fiecare
învârtire, ales dintre simbolurile Wild, câștig mediu sau mic.
Simbolul Sticky Mystery nu poate fi schimbat în simbolul Scatter.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Evaluarea câștigului pentru învârtire se va face doar după ce se încheie
transformarea simbolurilor și va fi adăugat la valoarea câștigului total.
În timpul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Free Spins.

Simbolul Wild



Simbolul Wild poate să apară doar ca urmare a unei transformări a
simbolului Mystery.
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter
și Mystery.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul
curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați
tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat
și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de
învârtiri pentru Jocul automat sau vedeți Setări
complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie.
Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc







Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire dacă se câştigă Free Spins
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: Atunci când modificați setările Jocului automat în timpul unei runde
de joc sau la Free Spins, toate setările vor fi aplicate doar după finalizarea
rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.44%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Free Spins

Învârtiri gratuite

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Mystery Symbol

Simbol Mister

Sticky Mystery Symbol Mystery Symbol lipicios

Regulile jocului Mega Joker™
Prezentare joc















Mega Joker este un joc slot cu 3 role și 5 linii (fixe) care are un mod de
bază, un mod Supermeter și Jackpot progresiv.
Miza implicită de la începutul jocului este 10 și nu puteți crește manual
valoarea mizei la modul de bază
Faceți clic pe oricare dintre fisele afișate pe panoul de joc pentru a seta
valoarea fisei. Poate fi selectată doar o singură fisă per runda de joc.
Contorul creditului afișează FISELE, MIZA și CÂȘTIGUL.
Toate cele 5 linii de miză sunt active la valoarea curentă a fisei.
La miza 10, 3 jokeri pe o linie de miză oferă un câştig "Mister" între 20 şi
400 de fise.
La miza 10, 3 simboluri ladă pe o linie de miză plătesc 2000 de fise.
Câștigurile simultane pe diferite linii de miză sunt adunate, atât la modul de
bază, cât și la Supermeter.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Valoarea mizei în bani este egală cu MIZA înmulțită cu valoarea fisei care
este afișată la fisa selectată pentru respectiva rundă de joc.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu
valoarea fisei.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.
Mega Joker oferă un jackpot progresiv extras aleatoriu.
Notă: Doar mizele din jocul principal contribuie la jackpot-ul progresiv.
Jackpot-ul nu poate fi câştigat în modul Supermeter.

Modul Supermeter







Dacă jucați jocul și câștigați la orice rundă de joc, aveți posibilitatea de a vă
colecta câștigurile sau de a juca în modul Supermeter.
Pentru a intra în modul Supermeter trebuie să câștigați mai puțin de 2000 de
fise la modul de bază.
La modul Supermeter, toate creditele sunt ținute în Supermeter.
Puteți miza 20, 40, 100 sau 200 de fise la modul Supermeter, la valoarea
pre-selectată a fisei. Indiferent de miză, se selectează toate cele 5 linii de
miză.
Câștigurile Supermeter sunt achitate în funcție de tabelul de plată evidențiat
care este afișat în stânga și dreapta rolelor Supermeter. În plus:
o La miza 200, unul sau mai mulți jokeri aflați oriunde pe role oferă un
câștig mister între 100 și 2000 de fise pentru fiecare joker.
o La miza 100, un joker pe rola din mijloc oferă un câştig „Mister”
între 100 şi 2000 de fise.
o La miza 40, 100 şi 200 3 jokeri pe o linie de miză oferă un câştig
"Mister" de 2000 de fise.
o La miza 20, 3 jokeri pe o linie de miză oferă un câştig "Mister" de
1000 de fise.







La modul Supermeter, câștigul maxim este de 2000 de fise.
După ce modul Supermeter ajunge la 2000 de fise, suma este colectată
automat şi jucătorul revine la jocul de bază.
Jocul de bază revine la valoarea pre-selectată a fisei şi câştigul în fise de la
Supermeter mode este afişat acum în funcţie de valoarea acestei fise.
Creditele Supermeter pot fi colectate după fiecare învârtire şi returnate în
jocul de bază.
În modul Supermeter, urmați strategia de mizare prezentată în tabelul de mai
jos pentru a maximiza câștigul jucătorului:
Soldul Supermeter în fise Miza optimă în fise
20

20

40

40

60

20

80

40

100

100

120

20

140

100

160

20

180

20

200

200

220-280

20

300

100

320-380

20

400

100

420-1580

20

1600-2000

Colectare

Linii de miză câştig

Reguli Jackpot



Jackpot-ul este un jackpot progresiv, la care de fiecare dată când jocul este
jucat de un jucător, o parte din miză este adăugată la Jackpot.
3% din fiecare miză este trimisă către Jackpot.
















Câştigurile de jackpot progresiv trebuie verificate de Operatorul cazinoului
şi de Furnizorul de software Toate deciziile sunt finale şi nu se va angaja
nicio corespondenţă.
Valorile Jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În
doar câteva cazuri excepţionale se poate întâmpla ca două Jackpot-uri să fie
câştigate în respectivele 30 de secunde, caz în care câştigul la cel de-al
doilea Jackpot este noul Jackpot recalculat, care (foarte rar) este mai mic
decât Jackpot-ul câştigat anterior. Toţi jucătorii care participă la joc când
este câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de secunde referitoare la
faptul că s-a câştigat valoarea Jackpot-ului.
Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta
este blocată pe durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că
nicio altă rundă de joc nu poate revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este
posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două câştiguri simultane ale
aceluiaşi Jackpot.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă
monedă decât cea în care jucaţi. Dacă aţi câştigat Jackpot şi jucaţi jocuri de
cazinou într-o altă monedă, suma câştigată este convertită în moneda în care
jucaţi şi este adăugată în contul dvs.
Operatorul cazinoului şi Furnizorul de software îşi rezervă dreptul de a
modifica sau de a retrage regulile pentru jackpot în orice moment şi pentru
orice perioadă.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul
devine indisponibil. Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la
Jackpot. Valoarea Jackpot-ului rămâne aceeași până la reluarea comunicării.
Valoarea curentă a Jackpot-ului este afișată în partea de jos a jocului.
Jackpot-ul nu poate fi câştigat la JOC PENTRU DIVERTISMENT

Funcţiile jocului
Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea
funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la
nivelul curent al mizei și valoarea fisei.

Faceți clic pentru a adăuga câștigurile la sold și
pentru a reveni la jocul principal.

Faceți clic pentru a selecta miza (20, 40, 100
sau 200) la modul Supermeter.
Notă: Acest buton este activ doar când intrați
în modul Supermeter.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările
jocului și selectați opțiunile jocului. Consultați
secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul
sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Opţiuni Setări joc
Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul
de joc.



Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs..
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 85.28% - 99.00%
Notă: Jocul în modul Supermeter se bazează pe aptitudini şi trebuie să
alegeţi valoarea mizei şi nivelul pentru a vă colecta câştigurile. Valoarea
câştigului teoretic al jucătorului depinde de componenta jocului influenţată
de aptitudini.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
BET

MIZĂ

COLLECT

COLECTARE

Jackpot

Jackpot

SPIN

ROTIRE

Supermeter

Supercontor

Regulile jocului sunt generate:
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Regulile jocului Cash-o-Matic™
















Cash-o-Matic™ este un slot video cu 1024 de direcții de miză, 5 role și 4
role care conține Free Spins, Multipliers și funcția Avalanche™ feature.
Jocul se joacă pe 1024 de direcții de miză (fixe), 1 - 10 niveluri (20 de fise
pe nivel) și diferite valori ale fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe 1024 de direcții de miză, pe cel mai ridicat nivel
al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când se joacă la orice nivel mai
mic al mizei, se face clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la
nivelul ales.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Valoarea simbolului este aceeași, indiferent de schema de culori.
Simbolurile identice în orice poziție pe 2 (în cazul simbolului Stea roșie) sau
mai multe role adiacente, începând de la rola cea mai din stânga spre rola
cea mai din dreapta, constituie un câștig pe direcția de miză.
Câştigurile pe direcţia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola
cea mai din stânga spre dreapta.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia
de miză.









Sunt create mai multe câştiguri pe direcţia de miză când instanţe
suplimentare ale simbolului apar pe aceleaşi role care creează cel mai lung
câştig pe direcţia de miză.
Se poate câștiga cu mai mult de 2 simboluri diferite în același timp.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite direcţii de miză.
Un câștig în fise pe direcția de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul
de plăți înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea,
înmulțită cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe direcţie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


4 simboluri albastre Bijuterie identice pe role adiacente, începând de la rola
cea mai din stânga acordă 5 fise. Acestea sunt înmulțite cu 2 (pentru 2
simboluri Bijuterie pe rola 4), oferind un câștig total 2 x 5 = 10.

Funcţia Avalanche™



Un câștig pe linia de miză sau cu simboluri Scatter pe role pornește o
Avalanche™.
În loc să se rotească rolele, cad simbolurile pe role.






Simbolurile dintr-o combinație câștigătoare rămân pe role, în timp ce toate
celelalte simboluri dispar, lăsând spațiu pentru o a doua Avalanche™ de
simboluri pentru o șansă la câștiguri mai mari.
Avalanches™ continuă până când nu mai sunt câștiguri.
Câștigurile de la Avalanche™ sunt contorizate și achitate după ultima
Avalanche™.

Free Spins













10 simboluri Scatter și mai multe, care apar oriunde pe role, activează Free
Spins.
Numărul de simboluri Scatter care sunt colectate este egal cu numărul de
Free Spins câștigate.
Numărul minim de Free Spins este 10.
Numărul de simboluri Scatter colectate se resetează între învârtiri, însă nu la
Avalanches™.
Simbolurile Scatter colectate sunt adăugate la contorul Scatter, în timp ce
restul simbolurilor rămân pe poziție. Simbolurile Scatter colectate sunt apoi
înlocuite pe role de simboluri noi. Acest lucru continuă până când nu mai
există simboluri Scatter de colectat.
Simbolurile Scatter sunt colectate primele, înainte de evaluare oricăror
câștiguri.
La Free Spins, 1 Free spin va fi acordată pentru fiecare rând completat cu
simboluri câștigătoare (consultați secțiunea Multiplier de nivel). Multiplier
de nivel rămâne la fel ca la începutul Free Spins, indiferent de numărul de
Free Spins colectate.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.

Multiplier de nivel






Multiplier de nivel este acordat dacă cel puțin 1 rând este completat cu
simboluri câștigătoare. Acesta poate fi activat la jocul principal și la Free
Spins.
Multiplier de nivel înmulțește doar câștigurile pe direcția de miză.
În total, acesta are 4 niveluri (câte unul pentru fiecare rând completat cu
simbolurile câștigătoare).
La jocul principal, nivelurile sunt egale cu următoarele Multiplier-uri:
nivelul 1 -x1 Multiplier; nivelul 2 - x2 Multiplier; nivelul 3 - x4 Multiplier;
nivelul 4 - x10 Multiplier.









La Free Spins, Multiplier depinde de numărul de simboluri Scatter care au
activat Free Spins. Toate câștigurile pe direcția de miză sunt înmulțite cu
Multiplier curent.
10-14 simboluri Scatter: nivelul 1 - x2 Multiplier; nivelul 2 - x4 Multiplier;
nivelul 3 - x8 Multiplier; nivelul 4 - x20 Multiplier.
15-19 simboluri Scatter: nivelul 1 - x3 Multiplier; nivelul 2 - x6 Multiplier;
nivelul 3 - x12 Multiplier; nivelul 4 - x30 Multiplier.
20+ simboluri Scatter: nivelul 1 - x5 Multiplier; nivelul 2 - x10 Multiplier;
nivelul 3 - x20 Multiplier; nivelul 4 - x50 Multiplier.
Multiplier de nivel se resetează între Free Spins, însă nu între Avalanche™uri.
Câmpul câștig de la jocul principal include toate câștigurile de la runda
înmulțite cu Multiplier-ul respectiv.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent
al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).

Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectaţi numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeţi Setări complexe pentru a
configura opţiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Faceţi clic pentru a vedea Tabelul de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opţiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Informaţii suplimentare


Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:

Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.
o
o



Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.33%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Avalanche

Avalanşă

Multiplier

Multiplicator
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Regulile jocului Mercy of the Gods™







Mercy of the Gods™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 20 de linii (fixe)
care conține substituții Wild, Gift of Life Re-Spins cu Gift of Double Wilds,
Free Spins și un Gift of Wealth Jackpot.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.













FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul Gift of Wealth Jackpot.

Simbolul Wild




Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la Free
Spins și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și
Bonus.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Gift of Life Re-Spins & Gift of Double Wilds










La jocul principal și la Free Spins, unul sau mai multe simboluri Wild care
aterizează pe role activează Gift of Life Re-Spins după ce câștigurile sunt
evaluate.
La Gift of Life Re-Spins, fiecare simbol Wild se mută cu un rând în jos la
fiecare învârtire până când toate simbolurile Wild dispar de pe role.
După fiecare Gift of Life Re-Spin sunt evaluate câștigurile.
Dacă în timpul Gift of Life Re-Spins apar pe role mai multe simboluri Wild,
Gift of Life Re-Spins sunt reactivate.
Atunci când dispare de pe role ultimul simbol Wild, rolele se re-învârtesc
pentru ultima dată. Dacă în timpul acestei Gift of Life Re-Spin nu mai apar
alte simboluri Wild pe role, Gift of Life Re-Spins se termină.
Gift of Life Re-Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca
la runda care a activat Gift of Life Re-Spins.
Câștigurile Gift of Life Re-Spins sunt adăugate la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.

Gift of Double Wilds



Un simbol Wild care aterizează în spatele unui alt simbol Wild la Gift of
Life Re-Spins se extinde pentru a acoperi toată rola și reactivează Gift of
Life Re-Spins după ce sunt evaluate câștigurile.

Free Spins


3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
sau la Gift of Life Re-Spins activează Free Spins.
3 Simboluri Scatter = 5 Free Spins
4 Simboluri Scatter = 8 Free Spins
5 Simboluri Scatter = 12 Free Spins









La Free Spins, un simbol Wild care aterizează oriunde pe role se extinde
pentru a acoperi toată rola și activează Gift of Life Re-Spins după evaluarea
câștigurilor.
Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu
toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Dacă sunt activate Free Spins în timpul Gift of Life Re-Spins, prima dată
sunt jucate Free Spins și după aceea sunt continuate Gift of Life Re-Spins.

Gift of Wealth Jackpot










Simbolurile Bonus pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la Gift of
Life Re-Spins.
3 sau mai multe simboluri Bonus colectate în timpul jocului principal și la
Gift of Life Re-Spins activează Gift of Wealth Jackpot după ce Gift of Life
Re-Spins se încheie și câștigurile sunt evaluate.
Gift of Wealth Jackpot nu este jucat automat.
Gift of Wealth Jackpot este un joc cu 5 role și 3 rânduri în care fiecare
poziție este o rolă separată.
La începutul Gift of Wealth Jackpot, toate simbolurile Bonus colectate sunt
puse aleatoriu pe role.
Gift of Wealth Jackpot începe cu 3 învârtiri. Unul sau mai multe simboluri
Bonus care aterizează pe role în timpul unei învârtiri de la Gift of Wealth
Jackpot resetează numărul de învârtiri Gift of Wealth Jackpot la 3.
Simbolurile Bonus care aterizează pe role rămân pe role până la finalul Gift
of Wealth Jackpot.














Fiecare simbol Bonus are o valoare aleatorie în fise egală cu între de 10 și de
200 de ori nivelul mizei.
Atunci când nu mai rămân învârtiri, Gift of Wealth Jackpot se încheie și
câștigurile sunt evaluate.
Pot fi câștigate unul din cele trei Jackpots de la Gift of Wealth Jackpot:
Minor Jackpot este acordat dacă un rând este umplut complet cu simboluri
Bonus. Minor Jackpot este fix și acordă de 20 de ori valoarea mizei de la
runda care a activat Gift of Wealth Jackpot.
Major Jackpot este acordat dacă două rânduri sunt umplute complet cu
simboluri Bonus. Major Jackpot este fix și acordă de 100 de ori valoarea
mizei de la runda care a activat Gift of Wealth Jackpot.
Mega Jackpot este acordat dacă trei rânduri sunt umplute complet cu
simboluri Bonus. Mega Jackpot este progresiv.
Câmpul Câștig total include eventualele câștiguri din timpul Gift of Wealth
Jackpot adăugate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Gift of
Wealth Jackpot.
Câștigul total în monedă de la Gift of Wealth Jackpot este egal cu câștigul în
fise înmulțit cu valoarea fisei.
La finalul Gift of Wealth Jackpot, jocul revine la runda care a activat Gift of
Wealth Jackpot.

Reguli Jackpot











Mega Jackpot este un jackpot progresiv la care, de fiecare dată când jocul
este jucat de un jucător, o parte a mizei este adăugată la Mega Jackpot.
Câştigurile de jackpot progresiv trebuie verificate de Operatorul cazinoului
şi de Furnizorul de software Toate deciziile sunt finale şi nu se va angaja
nicio corespondenţă.
Valorile jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În
doar câteva cazuri excepţionale se poate întâmpla ca două jackpot-uri să fie
câştigate în respectivele 30 de secunde, caz în care câştigul la cel de-al
doilea jackpot este noul jackpot recalculat. Toţi jucătorii care participă la joc
când este câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de secunde
referitoare la faptul că s-a câştigat valoarea jackpot-ului.
Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta
este blocată pe durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că
nicio altă rundă de joc nu poate revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este
posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două câştiguri simultane ale
aceluiaşi Jackpot.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul
devine indisponibil. Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la
Jackpot. Valoarea Jackpot-ului rămâne aceeași până la reluarea comunicării.
Suma de jackpot progresiv achitată este valoarea jackpotului progresiv de pe
serverul cazinoului în momentul câştigării jackpotului. Se vor depune toate





eforturile pentru ca valoarea jackpotului progresiv afişată în joc să fie
aceeaşi cu cea de pe serverul cazinoului.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă
monedă decât cea în care jucaţi. Conversia valutară se bazează pe ratele de
schimb valutar furnizate de SIX - furnizorul de informații financiare. Dacă
aţi câştigat Jackpot şi jucaţi jocuri de cazinou într-o altă monedă, suma
câştigată este convertită în moneda în care jucaţi şi este adăugată în contul
dvs.
Mercy of the Gods™ conține Minor, Major și Mega Jackpots. Sunt realizate
următoarele contribuții de la fiecare miză:
o 3,7% din miză este alocată către MEGA Jackpot. 20% din contribuții
sunt puse deoparte pentru următorul Jackpot.
o Următorului Jackpot i se alocă automat 10.000 Euro plus cei 20%
puși deoparte.
o Valoarea curentă a Jackpot-ului pentru fiecare tip de jackpot este
afișată în partea de sus a jocului.
o Jackpot-ul nu poate fi câştigat la JOC PENTRU DIVERTISMENT
o Nu există limită superioară la valorile jackpot-ului progresiv.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi tasta
spaţiu).

Faceți clic pentru a începe o rundă Gift of Wealth
Jackpot, toate învârtirile sunt gratuite (alternativ,
apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Jocul automat sau vedeţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat









Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt
câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.
Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului



Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.64%.
Notă: valoarea inițială implicită de 10.000 Euro este luată în calcul la
calcularea câștigului teoretic al jocului.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Gift of Life Re-Spins Re-învârtiri Darul vieții
Gift of Double Wilds Darul Înlocuitorilor dubli
Scatter
Dispersie
Free Spins
Învârtiri gratuite
Bonus
Bonus
Gift of Wealth Jackpot Jackpot-ul Darul bogăției
Jackpot
Jackpot

Regulile jocului sunt generate:
2019-06-13 17:24:51

Regulile jocului Grand Spinn™















Grand Spinn™ este un slot video cu 3 role și 3 rânduri care conține
Multiplier Wilds, funcția Nudge și 3 Jackpot-uri.
Jocul este jucat pe 1 linie de miză (fixă), 1 - 10 niveluri (2 fise pe nivel) și
diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.

Funcția Nudge











De fiecare dată când apare o combinație câștigătoare pe role, se activează
funcția Nudge. După numărarea câștigului, dacă simbolul superior de pe
prima rolă este identic cu simbolul câștigător, prima rolă se mută cu 1
simbol în jos și câștigul este acordat din nou.
Rola se va deplasa până când simbolul de deasupra celui câștigător este
diferit. Acest proces este apoi repetat pentru cea de-a doua rolă și, după
aceea, cu cea de-a treia rolă.
Când o rolă se oprește din deplasare, s-ar putea să existe un simbol săgeată
sus în partea de sus a rolei. În acest caz, rola va fi mutată în partea de jos a
stivei curente de simboluri câștigătoare și câștigul va fi numărat. Rolele vor
începe apoi să se deplaseze și să plătească din această poziție, conform
descrierii de mai sus.
Simbolul săgeată sus va fi îndepărtat după o singură utilizare și înlocuit cu
un simbol gol. După ce rola este în partea de sus a stivei de simboluri
câștigătoare, deplasarea va continua pe următoarea rolă, ca de obicei, până
când a treia rolă s-a deplasat complet.
Simbolurile goale pot să apară oriunde pe rolele 1-3. Simbolurile goale nu
plătesc.
Funcția Nudge este jucată cu același nivel al mizei și valoare a fisei ca
învârtirea care a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi
schimbate în timpul funcției Nudge.



Câștigurile de la funcția Nudge sunt adăugate la sold.

Multiplier Wilds






Simbolurile Multiplier Wild pot să apară oriunde pe rolele 1-3 și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolului săgeată sus și a simbolurilor
Jackpot.
Un Multiplier Wild pe linia de miză câștigătoare înmulțește câștigul cu 2,
doi Multiplier Wilds înmulțesc câștigul cu 4 și trei Multiplier Wilds
înmulțesc câștigul cu 8.
Câștigurile Jackpot nu sunt afectate de simbolul Multiplier Wild.

Reguli Jackpot












Când toate rolele au terminat deplasarea, ar putea fi prezente simboluri
Jackpot în partea superioară a rolelor.
Dacă fiecare rolă are un simbol Jackpot în partea superioară a unei stive
câștigătoare, jucătorul primește Jackpot-ul cu cel mai mic câștig dintre
simbolurile Jackpot prezente.
De exemplu: 3 simboluri Mega Jackpot vor achita Mega Jackpot; 2
simboluri Mega Jackpot și 1 simbol Midi Jackpot vor acorda Midi Jackpot;
și 1 simbol Mega Jackpot, simbol Midi Jackpot și 1 simbol Mini Jackpot vor
acorda Mini Jackpot.
Dacă nu există nicio combinație câștigătoare pe role, însă 3 simboluri
Jackpot aterizează pe linia de miză, Jackpot-ul respectiv este acordat
conform regulii de mai sus.
Mini Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 40
înmulțit cu nivelul mizei.
Midi Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 200
înmulțit cu nivelul mizei.
Mega Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 10000
înmulțit cu nivelul mizei.
Câștigurile Jackpot sunt adăugate la sold.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi
tasta spaţiu).
Stop rapid: Faceţi clic pe butonul de rotire pentru
a opri rotirea rolelor.
Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului
și selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc
automat și pentru a juca automat jocul. Selectaţi
numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeţi Setări complexe pentru a configura opţiunile
de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.
Derulați în sus și în jos pentru a vedea informația.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie.
Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Când s-a câştigat Jackpot-ul. Oprește Jocul automat când este câștigat
Jackpot.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opţiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.19%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.

Termen în engleză
Termen tradus
Jackpot
Jackpot
Mini
Mini
Midi
Mediu
Mega
Mega
Multiplier Wild
Înlocuitor multiplicator
Nudge
Deplasare

Regulile jocului sunt generate:
2019-06-17 10:06:27 (UTC)

Regulile jocului Grand Spinn Superpot™














Grand Spinn™ este un slot video cu 3 role și 3 rânduri care conține
Multiplier Wilds, funcția Nudge și 3 Jackpot-uri,din care unul este progresiv
Jocul este jucat pe 1 linie de miză (fixă), 1 - 10 niveluri (2 fise pe nivel) și
diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.

Funcția Nudge


De fiecare dată când apare o combinație câștigătoare pe role, se activează
funcția Nudge. După numărarea câștigului, dacă simbolul superior de pe
prima rolă este identic cu simbolul câștigător, prima rolă se mută cu 1
simbol în jos și câștigul este acordat din nou.












Rola se va deplasa până când simbolul de deasupra celui câștigător este
diferit. Acest proces este apoi repetat pentru cea de-a doua rolă și, după
aceea, cu cea de-a treia rolă.
Când o rolă se oprește din deplasare, s-ar putea să existe un simbol săgeată
sus în partea de sus a rolei. În acest caz, rola va fi mutată în partea de jos a
stivei curente de simboluri câștigătoare și câștigul va fi numărat. Rolele vor
începe apoi să se deplaseze și să plătească din această poziție, conform
descrierii de mai sus.
Simbolul săgeată sus va fi îndepărtat după o singură utilizare și înlocuit cu
un simbol gol. După ce rola este în partea de sus a stivei de simboluri
câștigătoare, deplasarea va continua pe următoarea rolă, ca de obicei, până
când a treia rolă s-a deplasat complet.
Simbolurile goale pot să apară oriunde pe rolele 1-3. Simbolurile goale nu
plătesc.
Funcția Nudge este jucată cu același nivel al mizei și valoare a fisei ca
învârtirea care a activat funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi
schimbate în timpul funcției Nudge.
Câștigurile de la funcția Nudge sunt adăugate la sold.

Multiplier Wilds






Simbolurile Multiplier Wild pot să apară oriunde pe rolele 1-3 și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolului săgeată sus și a simbolurilor
Jackpot.
Un Multiplier Wild pe linia de miză câștigătoare înmulțește câștigul cu 2,
doi Multiplier Wilds înmulțesc câștigul cu 4 și trei Multiplier Wilds
înmulțesc câștigul cu 8.
Câștigurile Jackpot nu sunt afectate de simbolul Multiplier Wild.

Reguli Jackpot









Când toate rolele au terminat deplasarea, ar putea fi prezente simboluri
Jackpot în partea superioară a rolelor.
Dacă fiecare rolă are un simbol Jackpot în partea superioară a unei stive
câștigătoare, jucătorul primește Jackpot-ul cu cel mai mic câștig dintre
simbolurile Jackpot prezente.
De exemplu: 3 simboluri Mega Jackpot vor achita Mega Jackpot; 2
simboluri Mega Jackpot și 1 simbol Midi Jackpot vor acorda Midi Jackpot;
și 1 simbol Mega Jackpot, simbol Midi Jackpot și 1 simbol Mini Jackpot vor
acorda Mini Jackpot.
Dacă nu există nicio combinație câștigătoare pe role, însă 3 simboluri
Jackpot aterizează pe linia de miză, Jackpot-ul respectiv este acordat
conform regulii de mai sus.
Mini Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 40
înmulțit cu nivelul mizei.





Midi Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 200
înmulțit cu nivelul mizei.
Mega Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 10000
înmulțit cu nivelul mizei.
Câștigurile Jackpot sunt adăugate la sold.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi
tasta spaţiu).
Stop rapid: Faceţi clic pe butonul de rotire pentru
a opri rotirea rolelor.
Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului
și selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc
automat și pentru a juca automat jocul. Selectaţi
numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau
vedeţi Setări complexe pentru a configura opţiunile
de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.
Derulați în sus și în jos pentru a vedea informația.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie.
Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat










Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Când s-a câştigat Jackpot-ul. Oprește Jocul automat când este câștigat
Jackpot.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opţiunile selectate de
Oprire joc automat.
Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.19%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză
Termen tradus
Jackpot
Jackpot
Mini
Mini
Midi
Mediu
Mega
Mega
Multiplier Wild
Înlocuitor multiplicator
Nudge
Deplasare

Regulile jocului sunt generate:
2019-06-17 10:06:27 (UTC)

Regulile jocului Imperial Riches™
Prezentare joc




















Imperial Riches™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține
Avalanche™, Free Falls, și Lucky Pond Bonus Game, Jackpot Game cu 5
Jackpots diferite și substituții Wild.
Jocul este jucat cu 15 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite
valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de
plăţi.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL
DE PLĂŢI înmulțită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre cea mai din dreapta.
Toate câștigurile în fise plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor în fise din timpul Lucky Pond Bonus Game și Jackpot Game.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Simbolul Wild




La jocul principal și la Free Falls, simbolurile Wild pot să apară aleatoriu
oriunde doar pe rolele 2-4 și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția
simbolurilor Scatter.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Funcţia Avalanche™




În jocul principal și la Free Falls, simbolurile cad în poziții pe role în loc să
se învârtească.
O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
Toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolurilor
Scatter, se aprind și dispar, lăsând spațiu pentru o a doua Avalanche de
simboluri pentru o șansă la câștiguri mai mari.





Câștigurile cu simboluri Scatter sunt valabile doar o singură dată în timpul
funcției Avalanche. Câștigurile cu simbol Scatter vor fi acordate în total
după ce se joacă ultima Avalanche.
Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri.

Free Falls
















3 simboluri Scatter care apar aleatoriu oriunde pe rolele de la jocul principal,
activează 10 Free Falls conform cu Tabelul de plăți.
Fiecare simbol Scatter suplimentar care apare oriunde pe role doar la jocul
principal activează 5 Free Falls suplimentare.
Free Falls încep atunci când nu mai sunt câștiguri pe linia de miză și funcția
Avalanche™ se termină.
La Free Falls, toate simbolurile câștigătoare de pe liniile de miză
câștigătoare sunt contorizate ca bijuterii.
Lucky Pond Bonus Game este activat dacă s-a colectat orice număr de
bijuterii.
Lucky Pond Bonus Game începe la finalul Free Falls.
Bijuteriile colectate la Free Falls cad în lac și acestea pot fi înghițite de
Peștele Bonus sau de Peștele Fisă.
Șansele de a fi înghițit de Peștele Fisă, de Peștele Bonus sau de a cădea pe
fundul lacului sunt egale pentru fiecare bijuterie.
Bijuteriile înghițite de Peștele Fisă acordă câștiguri în fise conform
Tabelului de plăți și acest câștig este înmulțit cu nivelul mizei.
Bijuteriile înghițite de Peștele Bonus sunt afișate pe indicatorii Peștelui
Bonus.
Dacă Peștele Bonus a înghițit 3 bijuterii în timpul Lucky Pond Bonus Game,
atunci este activat Jackpot Game.
Lucky Pond Bonus Game se încheie doar dacă sunt jucate toate bijuteriile
colectate.
Jackpot Game începe după Lucky Pond Bonus Game
Free Falls sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care
a activat Free Falls.
Câștigurile la Free Falls sunt adunate cu eventualele câștiguri inițiale pe
linia de miză.

Jackpot Game





La începutul Jackpot Game, 50 de bijuterii vor cădea în lac și pot declanșa
aleatoriu un câștig în fise sau/și unul din cele 5 Jackpots.
Jackpot Game are 1 Pește Fisă și 5 Pești Jackpot.
Dacă au fost înghițite 3 bijuterii de același Pește Jackpot, respectivul
Jackpot este câștigat.
Fiecare Pește Jackpot are un indicator (aflat sub respectivul contor Jackpot)
care crește la fiecare bijuterie înghițită.




























Bijuteriile înghițite de Peștele Fisă acordă câștiguri în fise conform
Tabelului de plăți și acest câștig este înmulțit cu nivelul mizei.
Bijuteriile înghițite de Peștele Jackpot sunt afișate pe indicatorii de sub
contorul Jackpot.
Șansa de a câștiga Jackpot-uri progresive este corelată pozitiv cu creșterea
valorii mizei.
Poate fi câștigat maxim1 Jackpot la Jackpot Game.
Jackpot Game se încheie doar dacă sunt jucate toate bijuteriile.
Jackpot Game conține 3 Jackpot-uri progresive și 2 Jackpot-uri cu valoare
fixă.
Valoarea curentă a Jackpot-ului pentru fiecare tip de Jackpot este afișată în
partea de sus a jocului.
Jackpot Game are 3 Jackpot-uri progresive, ceea ce înseamnă că de fiecare
dată când este jucat jocul, o parte din miză este adăugată la aceste Jackpoturi.
Jackpot-urile progresive sunt Jackpot-urile MEGA, MAJOR și MIDI.
3,8% din miză contribuie la Jackpot MEGA.
13,2% din contribuții sunt puse deoparte pentru următorul Jackpot.
1,5% din miză contribuie la Jackpot MAJOR.
6,7% din contribuții sunt puse deoparte pentru următorul Jackpot.
1% din miză contribuie la Jackpot-ul MIDI.
Atunci când se câștigă un Jackpot, valoarea de pornire a următorului Jackpot
este:
MEGA: 4.500 Euro plus contribuțiile de 13,2% puse deoparte pentru
următorul MEGA Jackpot.
MAJOR: 1.000 Euro plus contribuțiile de 6,7% puse deoparte pentru
următorul MAJOR Jackpot.
MIDI: 500 Euro.
Niciunul dintre Jackpots nu se poate câștiga când JUCAȚI PENTRU
DISTRACȚIE.
Nu există limită superioară la valorile jackpot-ului progresiv.
La finalul Jackpot Game, câștigul total de la Jackpot Game este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat Jackpot Game.
Cele două Jackpot-uri fixe sunt Mini Jackpot și Rapid Jackpot. Valorile
pentru aceste Jackpot-uri sunt:
MINI: 500 Euro.
RAPID: 100 Euro.
Valorile Jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În
doar câteva cazuri excepţionale se poate întâmpla ca două Jackpot-uri să fie
câştigate în respectivele 30 de secunde, caz în care câştigul la cel de-al
doilea Jackpot este noul Jackpot recalculat, care (foarte rar) este mai mic
decât Jackpot-ul câştigat anterior. Toţi jucătorii care participă la joc când
este câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de secunde referitoare la
faptul că s-a câştigat valoarea Jackpot-ului.











Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta
este blocată pe durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că
nicio altă rundă de joc nu poate revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este
posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două câştiguri simultane ale
aceluiaşi Jackpot.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul
devine indisponibil.
Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la Jackpot. Valoarea
Jackpot-ului rămâne aceeași până la reluarea comunicării.
Suma de jackpot progresiv achitată este valoarea jackpotului progresiv de pe
serverul cazinoului în momentul câştigării jackpotului. Se vor depune toate
eforturile pentru ca valoarea jackpotului progresiv afişată în joc să fie
aceeaşi cu cea de pe serverul cazinoului.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă
monedă decât cea în care jucaţi.
Conversia valutară se bazează pe ratele de schimb valutar furnizate de SIX furnizorul de informații financiare.
Dacă aţi câştigat Jackpot şi jucaţi jocuri de cazinou într-o altă monedă, suma
câştigată este convertită în moneda în care jucaţi şi este adăugată în contul
dvs.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Faceţi clic pentru a începe
o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoare a
fisei (alternativ, apăsaţi
tasta spaţiu).
Faceți clic pentru a vedea
meniul cu setările jocului
și selectați opțiunile
jocului. Consultați
secțiunea Setările jocului
de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri
sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a
regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a
deschide regulile jocului.

Faceţi clic pentru a vedea
meniul Setări Joc automat
și pentru a juca automat
jocul. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Jocul
automat sau vedeţi Setări
complexe pentru a
configura opţiunile de
oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile
îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula
prin paginile din Casierie.
Faceţi clic pe butonul x
pentru a reveni la joc.
Faceţi clic pentru a
vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde
Free Falls.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.



Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.



Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.88%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Avalanche
Avalanşă
Wild
Înlocuitor
Scatter
Dispersie
Free Falls
Căderi libere
Lucky Pond
Lacul norocos
Bonus Game
Joc bonus
Jackpot
Jackpot
Jackpot Game
Jocul Jackpot
Mega
Mega
Major
Enorm
Midi
Mediu
Mini
Mini

Rapid

Rapid

Regulile jocului sunt generate:
2019-07-30 13:29:15 (UTC)

Regulile jocului The Wish Master™



















The Wish Master™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii de
miză (fixe) care conține substituții Wild și Wish Master Features cu Extra
Wilds, Wild Reels, Expanding Wilds, Multipliers și Random Wilds.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea,
cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Wish Master Features


Un simbol Scatter care apare oriunde pe role activează aleatoriu una din
Wish Master Features timp de 10 învârtiri:
o Extra Wild: Toate simbolurile care corespund cu simbolul indicat în
inventar sunt înlocuite cu simboluri Wild.
o Wild Reel: Întreaga rolă pe care a aterizat simbolul Scatter este
umplută cu simboluri Wild.
o Expanding Wild: Fiecare simbol Wild care aterizează pe role se
extinde pentru a acoperi toată rola.

Multiplier: Toate câștigurile pe linia de miză sunt înmulțite cu x2 sau
x3 Multiplier. Ambii Multiplier pot fi activați simultan, înmulțind
toate câștigurile pe linia de miză cu x6.
o Random Wild: Doi Random Wilds apar aleatoriu pe role după fiecare
învârtire, suprapunându-se peste orice simbol de pe role.
Când este activată o Wish Master Feature, contorul învârtirilor este setat la
10 învârtiri.
Fiecare Wish Master Feature activată este adăugată la inventar.
Un simbol Scatter care apare pe role când sunt activate Wish Master
Features activează aleatoriu o altă Wish Master Feature și crește contorul
învârtirilor cu 5 învârtiri.
În același timp pot fi activate maxim 3 Wish Master Features. Dacă apare pe
role un simbol Scatter în timp ce sunt deja activate 3 Wish Master Features,
Wish Master Feature care a fost activată prima este înlocuită cu o nouă Wish
Master Feature.
Inventarul nu poate conține două sau mai multe Wish Master Feature
identice. Wild Reels și Multipliers diferite sunt Wish Master Features
separate.
Dacă nu este activată nicio Wish Master Feature și apar pe role două sau
mai multe simboluri Scatter în timpul aceleași învârtiri, fiecare simbol
Scatter, începând cu cel aflat cel mai în stânga, activează o Wish Master
Feature, primul simbol Scatter crescând contorul învârtirilor cu 10 învârtiri
și fiecare simbol Scatter ulterior crește contorul învârtirilor cu 5 învârtiri.
Dacă orice Wish Master Feature este activată și două sau mai multe
simboluri Scatter apar pe role la aceeași învârtire, fiecare simbol Scatter,
începând cu cel mai din stânga, activează o Wish Master Feature și crește
contorul învârtirilor cu 5 învârtiri.
Dacă un Scatter este suprapus de un simbol Random Wild sau Expanding
Wild, acesta tot mai activează o Wish Master Feature.
Doar un singur Scatter poate să apară pe fiecare rolă.
Dacă contorul învârtirilor ajunge la 0 și nicio Wish Master Feature nu este
activată la respectiva învârtire, orice Wish Master Features activate sunt
scoase din inventar.
Dacă nivelul mizei sau valoarea fisei sunt crescute în timp ce sunt activate
Wish Master Features, contorul învârtirilor este resetat la 0 și toate Wish
Master Features sunt scoase din inventar.
o



















Simbolul Wild



Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role și înlocuiesc toate
simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Funcţiile jocului



Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al
mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).

Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectaţi
opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul
pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru
a juca automat jocul. Selectaţi numărul de învârtiri pentru
Jocul automat sau vedeţi Setări complexe pentru a configura
opţiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Tabelul de plăţi.

Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Ecranul mărire miză. Activează sau dezactivează mesajul de avertizare
privind mărirea mizei.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.



Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat








Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC
AUTOMAT și, după aceea, pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Când se câștigă funcția. Oprește Jocul automat când orice Wish Master
Feature este câștigată.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.64%.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.

Termen în engleză
Termen tradus
Wild
Înlocuitor
Scatter
Dispersie
Wish Master Feature Funcția Maestrul dorințelor
Extra Wild
Înlocuitor suplimentar
Wild Reel
Rolă înlocuitoare
Expanding Wild
Wild extensibil
Multiplier
Multiplicator
Random Wild
Wild aleator

Regulile jocului Butterfly Staxx 2™






















Butterfly Staxx 2™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii de
miză care conține substituții Wild, Re-Spins și Scatter, având posibilitatea
de a alege între Butterfly Spins și Butterfly Frenzy.
Jocul se joacă cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (25 de
fise pe nivel) și diferite valori ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Butterfly Frenzy este un joc Bonus de tip selecție și clic.
3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal vă
oferă opțiunea de a alege între Butterfly Spins sau Butterfly Frenzy.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză, cu excepția
câștigurilor din timpul Butterfly Frenzy.
Butterfly Spins, Re-Spins și Butterfly Frenzy nu pot fi activate simultan.
În timpul Re-Spins, jucătorul poate debloca 2 zone de joc suplimentare.
La Butterfly Spins sunt 3 zone de joc active.
În timpul Butterfly Spins și Re-Spins, zonele de joc sunt jucate cu aceeași
miză și aspect ca la runda care a activat Re-Spins și Butterfly Spins.





Rolele din fiecare zonă de joc se învârtesc independent și simultan.
Jocul automat se oprește dacă apar 3 simboluri Scatter oriunde pe rolele 1, 3
și 5.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simbol Wild



Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe role la jocul principal și la ReSpins și să înlocuiască toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Re-Spins















Re-Spins sunt activate în timpul jocului principal când o stivă cu 4 simboluri
Butterfly aterizează acoperind toată rola.
Re-învârtirile sunt jucate pe acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca
învârtirea care a activat re-învârtirea.
Înainte de a începe Re-Spins, toate simbolurile Butterfly zboară pe poziția
din marginea stângă de pe același rând care nu este deja ocupată de un
simbol Butterfly și rămân pe role până la finalul Re-Spins.
În timpul Re-Spins, dacă cele 2 role din marginea stângă sunt complet
acoperite cu simboluri Butterfly, este deblocată o a doua zonă de joc.
Dacă cele 3 role din marginea stânga a primei zone de joc sau cele 3 role din
marginea stânga a celei de-a doua zone de joc sunt acoperite complet cu
simboluri Butterfly, este deblocată a treia zonă de joc.
Rolele din fiecare zonă de joc se învârtesc independent și simultan.
Aceste zone de joc suplimentare încep cu prima rolă acoperită cu simboluri
Butterfly.
În timpul Re-Spins, noile simboluri Butterfly care aterizează pe oricare din
zonele de joc acordă o Re-Spin suplimentară pe toate zonele deblocate.
Când nu mai aterizează niciun simbol Butterfly nou pe oricare din zonele de
joc deblocate, Re-Spins se încheie.
La finalul Re-Spins, câștigurile de la Re-Spins sunt adăugate la eventualele
câștiguri de la runda care a activat Re-Spins.
Înainte de a începe Re-Spins, sunt acordate toate câștigurile de pe linia de
miză de la învârtirea care a activat Re-Spins.
Zonele de joc suplimentare dispar după ce începe o nouă rundă.

Butterfly Spins




Opțiunea de a juca Butterfly Spins este acordată când 3 simboluri Scatter
apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal. Dacă jucătorul alege să
joace Butterfly Spins, sunt activate 5 Butterfly Spins.
În timpul Butterfly Spins, doar simbolurile Cocoon pot să aterizeze pe role.









Simbolurile Cocoon pot fi în așteptare sau active. Simbolurile Cocoon active
care aterizează vizibil pe role se transformă în simboluri Butterfly.
Toate simbolurile Butterfly zboară pe poziția cea mai din stânga de pe
același rând care nu este deja ocupată cu un simbol Butterfly, toate
câștigurile pe linia de miză sunt adunate la câștigul total și simbolurile
Butterfly rămân pe role până la finalul Butterfly Spins.
Butterfly Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Butterfly Spins.
Butterfly Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda
care a activat Butterfly Spins.
La finalul Butterfly Spins, eventualele câștiguri de la Butterfly Spins sunt
adunate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Butterfly Spins.
La finalul Butterfly Spins, jocul revine la runda care a activat Butterfly
Spins.

Butterfly Frenzy

















Opțiunea de a juca Butterfly Frenzy este acordată când apar 3 simboluri
Scatter oriunde pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal. Dacă jucătorul alege să
joace Butterfly Frenzy, jocul selecție și clic este activat.
Butterfly Frenzy este un joc Bonus de tip selecție și clic și este alcătuit din
până la 5 etape. Jocul începe cu 10 selecții.
La Butterfly Frenzy, jucătorul alege simboluri Butterfly care acordă
câștiguri în fise pentru a crește valoarea câștigului total.
Fiecare etapă acordă jucătorului 10 selecții. Aceste selecții (+10) sunt
adăugate la selecțiile rămase de la etapa anterioară. Etapa 1 de la Butterfly
Frenzy începe cu 10 selecții și următoarea etapă va continua cu selecțiile
rămase de la Etapa 1 și cele 10 selecții suplimentare.
Câștigul minim și maxim în fise este între x0,4 și x5 ori valoarea mizei
pentru fiecare selecție, în funcție de nivelul etapei.
În timpul Butterfly Frenzy, jucătorul poate alege simboluri Butterfly
speciale care acordă un upgrade de etapă și niciun câștig în fise. Acest
upgrade de tapă este o selecție gratuită și nu se scade din numărul de selecții
rămase pentru respectiva rundă de joc.
Jucătorul poate alege Selecție automată pentru a juca automat jocul Bonus
de selecție și clic.
După ce începe Selecția automată, jucătorul nu poate opri manual Selecția
automată. Selecția automată se oprește când se încheie modul Butterfly
Frenzy.
Butterfly Frenzy se încheie când nu mai au mai rămas selecții.
La finalul Butterfly Frenzy, jocul revine la runda care a activat Butterfly
Frenzy.
La finalul Butterfly Frenzy, toate câștigurile de la Butterfly Frenzy sunt
adăugate la eventualele câștiguri de la runda care a activat Butterfly Frenzy.
Dacă jucătorul restabilește jocul în timpul Butterfly Frenzy, jocul continue
din următoarea etapă de unde a ieșit jucătorul. În cazul ultimei etape, jocul

este restabilit la ecranul de ieșire. Dacă jocul se reîncarcă din cauza
conexiunii la Internet sau a repornirii serverului, jocul continuă de unde a
ieșit jucătorul. După finalizarea jocului Butterfly Frenzy, jucătorul revine la
jocul principal și ecranul jocului afișează o situație fără niciun câștig.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent
al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).

Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectaţi numărul de învârtiri
pentru Jocul automat sau vedeţi Setări complexe pentru a
configura opţiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile CASIERIE.

Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc


Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.






Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opţiunile selectate de
Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.35%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Scatter

Dispersie

Wild

Înlocuitor

Butterfly

Fluture

Cocoon

Cocon

Butterfly Spins

Învârtiri fluture

Butterfly Frenzy

Frenezia fluturilor

Re-Spins

Re-învârtiri

Stage

Etapă

Bigger Wins

Câștiguri mai mari

Stage Upgrade

UPGRADE DE ETAPĂ

PICKS

SELECȚII

Regulile jocului sunt generate:
2019-07-22 10:58:47 (UTC)

Regulile jocului Wild Turkey™
Prezentare joc










Wild Turkey™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri , 20 de linii de miză
care conţine Free Spins, substituţii Wild şi simboluri Stacked Wild la Free
Spins.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori
diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea
curentă a fisei. Atunci când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să
dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la valoarea
selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.










Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de
plăţi înmulţită cu nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu
valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză selectate, cu excepţia Free
Spins câştigate cu ajutorul simbolurilor Wild şi Stacked Wild.

Wild




Simbolurile Wild pot să apară doar în jocul principal şi înlocuiesc toate
simbolurile.
3 sau mai multe simboluri Wild care apar oriunde pe role în jocul principal
activează Free Spins conform cu Casierie.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare
posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.

Free Spins








Simbolurile Stacked Wild pot să apară doar la Free Spins şi înlocuiesc toate
simbolurile.
Înlocuirea simbolului Stacked Wild plătește cea mai mare combinație
câștigătoare posibilă pe o linie de pariere conform tabelului de plăți.
Stacked Wild poate să apară ca un simbol unic sau ca un Stacked Wild de 2
sau ca un Stacked Wild de 3.
Un simbol Stacked Wild de 3 care apare pe oricare rolă şi o acoperă complet
pe durata Free Spins activează 2 Free Spins suplimentare.
Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins
curente.
Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie
Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi
tasta spaţiu).
Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat
și pentru a juca automat jocul. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Jocul automat sau vedeţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie.
Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din
panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu
este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc
listate.

Opţiuni complexe joc automat



Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC
AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.







Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free
Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.6%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Stacked Wild

Înlocuitor grămadă

Free Spins

Învârtiri gratuite

Regulile jocului sunt generate:
2019-07-11 12:36:01 (UTC)

Regulile jocului Conan














Conan este un slot video cu 6 role și 4 rânduri care are 24 de linii de miză
care plătesc în ambele direcții (fix). Jocul conține simboluri Scatter, Tower
Wilds, simboluri Mystery, Mystery Multiplier, Battle Wilds și Role legate.
Jocul principal este împărțit în trei secțiuni 2x4. Fiecare secțiune este
conectată la o funcție: Tower Wilds (prima secțiune, rolele 1 și 2), Mystery
Multiplier cu funcția Thoth-Amon (a doua secțiune, rolele 3 și 4) și Battle
Wilds (a treia secțiune, rolele 5 și 6). Toate aceste trei funcții au versiuni
extinse la Free Spins.
Jocul se joacă cu 24 de linii de miză care plătesc în ambele direcții (fixe), cu
20 de fise per miză și diferite valori ale fisei.
Valoarea mizei este setată de la săgețile din dreptul secțiunii VALOARE
FISĂ.
SOLD afișează suma de bani sau fise disponibilă pentru mizare.
MIZA este numărul de fise sau de bani care se mizează.
Un câștig pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăți
înmulțită cu oricare din multiplicatorii aplicabili.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de
Plată.
Valorile câștigurilor cu simbol afișate în Tabelul de plăți sunt dinamice și se
modifică în funcție de valoarea selectată a mizei.
Câștigurile liniei de pariere se plătesc când sunt succesive de la stânga la
dreapta și de la dreapta la stânga.
Se plăteşte doar cel mai mare câştig pe linia de miză din ambele direcţii.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câştigurile se plătesc doar pe liniile de miză, cu excepţia câştigurilor
cu simboluri Scatter.

SIMBOL SCATTER


3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează Free Spins.
o 3 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează 10 Free Spins. Puteți alege între City of Thieves Free Spins,
Temple of the Serpent Free Spins sau Walls of Tarantia Free Spins.
o 4 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează 15 Free Spins. Puteți alege între City of Thieves, Temple of
the Serpent sau Walls of Tarantia.

o

o

5 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează 25 de Free Spins. Puteți alege între City of Thieves, Temple
of the Serpent sau Walls of Tarantia.
6 simboluri Scatter care apar oriunde pe role la jocul principal
activează 50 de Free Spins. Puteți alege între City of Thieves, Temple
of the Serpent sau Walls of Tarantia.

TOWER WILD-URI


Tower Wilds pot să apară pe rolele 1 și 2 de la jocul principal și se extind
pentru a acoperi rola 1 sau 2, parțial sau în întregime. Tower Wilds
înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și nu se vor
extinde pentru a acoperi simbolurile Scatter sau alte Tower Wilds.

SIMBOL MYSTERY, MULTIPLICATOR MYSTERY ȘI
FUNCȚIA THOTH-AMON










Simbolurile Mystery pot să apară pe rolele 3 și 4 la jocul principal și pot fi
simple sau stivuite. Simbolurile Mystery se transformă în orice simbol, mai
puțin în simbolurile Scatter, Tower Wilds și Battle Wilds.
Toate simbolurile Mystery se transformă în același simbol.
Un simbol Mystery stivuit este un simbol Mystery care acoperă 4 poziții pe
rolă și poate fi vizibil complet sau parțial, în funcție de cum se oprește rola
(pot fi vizibile 2, 3 și 4 simboluri).
Aterizarea unui simbol Mystery complet stivuit pe rolele 3 și/sau 4 la jocul
principal activează Mystery Multiplier. Aterizarea unui simbol Mystery pe
rolele 3 și/sau 4 la jocul principal împreun cu un Tower Wild sau un Battle
Wild activează funcția Thoth-Amon. Mystery Multiplier nu este declanșat în
cazul unei învârtiri fără câștig. Toate câștigurile sunt înmulțite cu Mystery
Multiplier.
Mystery Multiplier are valoarea între 3 și 7.
Unul sau mai multe simboluri Mystery suprapuse complet împreună cu unul
sau mai multe simboluri Tower Wilds sau Battle Wilds poate activa
opțiunea Thoth-Amon. Dacă opțiunea Thoth-Amon este activată se adaugă
aleatoriu 3 - 6 simboluri Mystery pe rolele 2 – 5 în orice poziție care nu este
deja acoperită de un alt simbol Mystery, Scatter sau Wild. Dacă nu sunt
disponibile poziții, opțiunea se încheie.

BATTLE WILD-URI


Battle Wilds pot să apară pe rolele 5 și 6 la jocul principal și se extind în
lateral cu până la 3 poziții ale simbolurilor pe o rolă adiacentă (rola 5 sau 6).
Battle Wilds se pot extinde pe o poziție deja ocupată de un Battle Wild, însă

nu se vor extinde pentru a acoperi simbolurile Scatter. Battle Wilds
înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.

ROLE LEGATE



La jocul principal, perechile de role din fiecare din cele trei secțiuni 2x4 au
șansa de a fi legate cu celelalte role din aceeași secțiune.
La Free Spins, fiecare învârtire are un număr aleatoriu de cel puțin două role
adiacente care sunt legate împreună, până la maxim 6 role legate.

FREE SPINS










Există trei tipuri diferite de Free Spins: City of Thieves Free Spins, Temple
of the Serpent Free Spins și Walls of Tarantia Free Spins. Toate cele trei
Free Spins au niveluri diferite de volatilitate.
Fiecare Free Spins este conectată la una din funcțiile jocului principal. City
of Thieves Free Spins este conectată cu funcția Tower Wilds, Temple of the
Serpent Free Spins cu simbolurile Mystery, Mystery Multiplier și funcția
Thoth-Amon feature, iar Walls of Tarantia Free Spins este conectată cu
funcția Battle Wilds.
La fiecare din tipurile de Free Spins, doar respectiva funcție este activă,
precum și Rolele legate.
o În City of Thieves Free Spins pot apărea Tower Wilds pe oricare rolă
și se pot extinde în sus acoperind parțial sau complet rolele. Nu se pot
activa alte opțiuni cu excepția Linked Reels. Volatilitate:
Scăzută/Medie.
o În Temple of the Serpent Free Spins, pot apărea simboluri Mystery și
Mystery suprapuse pe toate rolele. Dacă obțineți cel puțin un simbol
Mystery complet suprapus acoperind o întreagă rolă se activează
Mystery Multiplier care multiplică toate câștgurile liniilor de pariere
cu 3 – 7. Dacă obțineți 5 – 9 simboluri Mystery se activează aleatoriu
opțiunea Thoth-Amon. Opțiunea Thoth-Amon adaugă aleatoriu 3 - 6
simboluri Mystery pe oricare dintre role. Tower Wilds și Battle Wilds
nu sunt active în timpul acestei opțiuni. Volatilitate: Medie/Mare.
o În Walls of Tarantia Free Spins, Battle Wilds pot apărea pe toate
rolele și se pot extinde până la 3 poziții de simbol în lateral pe o rolă
adiacentă. Nicio opțiune, cu excepția Linked Reels, nu poate fi
activată. Volatilitate: Low/Medium.
Free Spins sunt jucate cu aceeași miză și valoare a fisei ca la runda care a
activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate
câştigurile din runda care a activat Free Spins.
La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

FUNCȚII MULTIPLE


Dacă sunt declanșate simultan mai multe funcții, ordinea funcțiilor este
următoarea: funcția Thoth-Amon, Tower Wilds, Battle Wilds, Mystery
Multiplier, transformarea simbolurilor Mystery și activarea Scatters.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi
descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie
Dați clic pentru a porni o rundă de joc la valoarea
curentă de pariere (alternativ, apăsați bara spațiu)

Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă
(nu este disponibil în toate cazinourile).
Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau
folosiţi glisorul pentru a regla nivelul sunetului.
Faceți clic pentru a selecta numărul de runde de Joc
automat.
Dacă au fost alese rundele de Joc automat, numărul de
runde rămase sunt afișate pe butonul Învârtire. Faceți
clic pe butonul Învârtire pentru a opri Jocul automat.

Faceți clic pe săgețile sus și jos pentru a modifica
valoarea fisei.
Faceți clic pentru a accesa setările jocului și
informațiile de joc.
Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările
jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor
dvs. Istoric jocul (nu este disponibil la Joc pentru
amuzament)
Notă: Jurnalele de joc vor afișa întotdeauna mai
degrabă valoarea în puncte decât în numerar: indiferent
de modul selectat înainte de joc. O reamintire că
câștigul în numerar este egal cu câștigul în puncte
multiplicat cu valoarea punctului.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului, faceți clic pe pictograma roată dințată din
meniu.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Afișează miza în bani. Faceți clic pentru a afișa miza în bani , nu în fise.

Opţiuni complexe joc automat











Pentru a configura setările avansate de Joc automat, faceți clic pe Joc
automat apoi alegeți setările Complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
Oprire dacă se câştigă Free Spins. Oprește Jocul automat dacă se câștigă
Free Spins înaintea încheierii numărului setat de runde de joc automat.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.
Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi
condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre
următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi
câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi
returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.01%-96.65%. Strategia
optimă este de a alege mereu Temple of the Serpent Free Spins.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba
engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Free Spins
Învârtiri gratuite
Scatter
Dispersie
Mystery Symbol Simbol Mister
Tower Wilds
Înlocuitori Turn
Mystery Multiplier Multiplicator Mister
Battle Wilds
Înlocuitori Bătălie

Battle Wilds Înlocuitori Bătălie

Regulile jocului Twin Happiness™










Twin Happiness™ este un slot video cu 5 role şi 243 Direcţii de câştig. Jocul conţine
substituţii Wild şi o funcţie Rolă geamănă la fiecare învârtire care oferă mai multe şanse la
câştiguri mari.
Jocul este jucat cu 243 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (25 de fise pe nivel) şi diferite valori ale
fisei.
Nu există linii de miză.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere.
MIZĂ MAX începe o rundă de joc cu 243 direcţii de câştig, cel mai mare nivel al mizei şi
valoarea curentă a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.











Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată în CASIERIE înmulţită cu nivelul
mizei şi numărul de apariţii al simbolului pe fiecare dintre role.
Câştigul total în monedă este egal cu câştigul total în fise înmulţit cu valoarea fisei.
Simboluri identice în orice poziţie pe trei sau mai multe role adiacente, începând de la rola
cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, constituie o combinaţie câştigătoare.
Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia de miză.
Sunt create mai multe câştiguri când instanţe suplimentare ale aceluiaşi simbol apar pe
aceleaşi role care creează cea mai lungă direcţie de câştig.
Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
Toate câștigurile se plătesc doar pentru combinațiile cu simbol câștigător.
Pentru câştigul total la simbol, înmulţiţi numărul de simboluri identice care apar pe o rolă cu
numărul de simboluri identice de pe celelalte role din cea mai lungă combinaţie
câştigătoarea. Înmulţiţi rezultatul cu valoarea câştigului fisei pentru cea mai lungă
combinaţie câştigătoare cu simboluri conform cu CASIERIE. Câştigul total pentru învârtire
este suma câştigurilor simbol pentru fiecare tip de simbol.

Wild



Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3, 4 şi 5.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.

Funcţia Twin Reel





Fiecare învârtire începe cu role gemene adiacente şi identice care sunt conectate între ele.
Pe durata învârtirii rolele gemene se pot extinde pentru a deveni role tripleţi, cvadrupleţi sau
chiar cvintupleţi.
La începutul fiecărei învârtiri, rolele gemene identice pot să apară adiacent pe oricare dintre
cele 5 role.
Numărul de role care sunt conectate între ele este aleator şi acest lucru se face independent
la fiecare învârtire.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1


3 simboluri bară identice pe role adiacente, începând de la rola cea mai din stânga, aduc 15
fise. Acestea sunt înmulţite cu 2 (pentru 2 simboluri bară pe rola 3), oferind un câştig total
de 2 x 15 = 30 de fise.

Funcţiile jocului


Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a începe o rundă
de joc la nivelul curent al mizei și
valoare a fisei (alternativ, apăsați
tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul
cu setările jocului și selectați
opțiunile jocului. Consultați
secțiunea Setările jocului de mai
jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele
jocului sau utilizaţi glisorul pentru
a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide
regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul
Setări Joc automat și pentru a juca
automat jocul.Selectați numărul
de învârtiri pentru Jocul automat
sau vedeți Setări complexe pentru
a configura opțiunile de oprire Joc
automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate
spre stânga sau dreapta pentru a
derula prin paginile TABELULUI DE
PLĂȚI. Faceţi clic pe butonul
central pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vedea Tabelul
de plăţi.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în
modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat







Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau
este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu
suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate de Oprire joc automat.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se
vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc
automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.55%

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Wild

Înlocuitor

Twin Reel

Rolă geamănă

Regulile jocului Sweety Honey Fruity™























Sweety Honey Fruity™ este un slot video plin de energie cu 5 role și 15 linii de miză. Funcțiile
clasice includ substituții Wild cu un multiplicator x2 și un multiplicator Free Spins cu valoarea
x2.
Jocul este jucat cu 15 linii (fixe) de miză, 1-10 niveluri ale mizei și valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere.
MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci
când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru
a juca runda la nivelul selectat.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Câștigurile pe linia de miză cu Wilds sunt x2.
Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga
spre rola cea mai din dreapta.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de plăţi înmulţită cu
nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea, cu orice multiplicator aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu valoarea fisei.
Atât la jocul principal cât și în timpul Free Spins, simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3 și 4.
Este aplicat doar un singur multiplicator Wild la fiecare câştig pe linia de miză.
Simbolurile WIld înlocuiesc toate simbolurile.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.

Free Spins








Câștigurile pe linia de miză cu simboluri cu fructe identice acordă Free Spins.
Free Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care a activat Free
Spins.
În timpul Free Spins, orice combinații câștigătoare cu simboluri identice acordă Free Spins
suplimentare conform cu CASIERIA.
Free Spins se termină atunci când nu au mai rămas Free Spins și nu mai sunt generate noi
câștiguri.
Câștigurile pe linia de miză la Free Spins plătesc x2.
La Free Spins, câștigurile pe linia de miză cu Wilds plătesc multiplicatorul Wild x
multiplicatorul Free Spins.
La finalul Free Spins, câștigul total de la Free Spins este adunat la eventualele câștiguri care
au activat Free Spins.

Funcţiile jocului


Buton

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al mizei și valoare a
fisei (alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).

Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectaţi opţiunile jocului.
Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla
volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și pentru a juca automat
jocul. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau vedeţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire Joc automat.

Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin
paginile din Tabelul de plăţi.
Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Opţiuni Setări joc






Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în
modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat





Pentru a configura setările de joc automat, faceți clic pe JOC AUTOMAT și, după aceea, pe
Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau
este egală cu suma specificată.





Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu
suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.



Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se
vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.



Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc
automat vor reveni la valoarea implicită.



Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare




Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului


Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.71%.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

