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Introducere 

Slotul video 100 Cats este un joc cu 5 role și 100 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 100 Cats: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 20, 30, 50 

sau 100. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 100 Cats: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 10 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 100 Cats este de 96.03%. 

100 Cats v: [version] 
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Introducere 

Slotul video 100 Super Hot este un joc cu 5 role și 100 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți 

- dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 100 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 100 Super Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 100 Super Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay.  

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi 



 

 

anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 100 Super Hot  este de 95.76%. 

 

 



 

 

Slot Video 2 Dragons 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 
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Reguli 

Rotiri Gratuite 

Bonus Jackpot Cards  

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video 2 Dragons este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 2 Dragons: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 2 Dragons: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 15 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toateRotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 15 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 



 

 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 2 Dragons este de 96.28%. 

 



 

 

Slot Video 20 Diamonds 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video 20 Diamonds este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți - 

dintre care una este Wild, iar 2 una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 20 Diamonds: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 20 Diamonds: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 



 

 

fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 20 Diamonds este de 95.79%. 

20 Diamonds v: [version] 
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Introducere 

Slotul video 20 Super Hot este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 20 Super Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 20 Super Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay.  

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonusuri 

20 Super Hot nu ofera bonusuri. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 20 Super Hot  este de 95.79%. 

20 Super Hot v: [version] 
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Introducere 

Slotul video 30 Spicy Fruits este un joc cu 5 role și 30 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți 

- dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 30 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 



 

 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 30 Spicy Fruits: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 30 Spicy Fruits: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 



 

 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite.  

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 7, 8 sau 9 simboluri Scatter, jucătorul are ocazia de a 

juca 7, 15, respectiv 30 de rotiri gratuite fără multiplicator.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 



 

 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 30 Spicy Fruits este de 95.80%. 
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Introducere 

Jocul de poker video 4 of a Kind Bonus Poker este jucat cu un singur pachet de 
cărți (52 de cărți). 
Un joc constă în două runde. Cinci cărți sunt împărțite. La finalul primei runde 
jucătorul poate alege ce cărți să păstreze. După prima runda, dacă jocul menține 
modul Păstrare Auto, jucătorului îi vor fi oferite cărţile pe care ar fi cel mai bine să 
le păstreze, acele cărți fiind marcate automat. Jucătorul poate deselecta acele cărți și 
marca unele diferite, după cum dorește. Restul cărților sunt "aruncate". O a doua 
rundă începe, după selectarea cărților care vor fi păstrate. Cărțile "aruncate" sunt 
înlocuite cu cărți diferite din pachetul de cărți. Dacă există o combinație 
câștigătoare, la sfârșitul celei de-a doua runde, jucătorul câștigă acea sumă. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) este afișată pe butonul de 
valori nominale. Această valoare poate fi modificată, în timp ce butonul este 
activat, iar apoi oricare dintre cele patru butoane pentru valoare nominală 
este selectat. 

 Pariul pe joc este ales când oricare dintre cele 5 butoane de pariu (situate în 
mijlocul părții de jos a ecranului) este activat. Când jucătorul activează un 
anumit buton de pariu, un pariu este selectat și jocul este pornit simultan. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#intro
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#how_to_bet
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#gamble_feature
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#game_controls
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#rules
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#jcbonus
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#game_interruptions
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/FOKBJPoker/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&rtp=99%2E17&hasTotalsInfo=false&gameVersion=4%20of%20a%20Kind%20Bonus%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul în jocul 4 of a Kind Bonus Poker: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din acel joc. Dacă, în 
timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 
activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor 
este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc. 

Următoarele butoane apar pe ecranul în jocul 4 of a Kind Bonus Poker: 
Buton Nume Descriere 

 

Împarte 

La activarea butonului “Împarte”, cărțile 
încep să fie împărțite, iar acest buton se 
transformă în butonul "Extrage". Dacă o 
sumă a fost câștigată anterior, aceasta este 
adăugată automat în soldul jucătorului. 



Împărțirea cărților ar trebui să înceapă și 
când se folosește butonul "Spațiu" (de la 
tastatură). 
La finalul primei runde, jucătorul selectează 
cărți pe care vrea să le păstreze, indicând 
cartea cu cursorul mouse-ului și făcând clic 
pe butonul din stânga al mouse-ului. 

 

Extrage 

Când butonul "Extrage" este activat, cărțile 
din a doua rundă sunt împărțite, iar acest 
buton se schimbă în butonul "Împarte" dacă 
nu există nicio combinație câștigătoare, iar 
dacă există o combinație câștigătoare, se 
schimbă în butonul “Colecta”. Butonul de 
spațiu poate începe, de asemenea, a doua 
rundă a jocului. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Împarte”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv 
în timp ce cărțile sunt împărțite și când jocul 
este în modul Gamble. Atunci când faceți 
clic pe buton există patru butoane diferite, cu 
valori diferite, din care jucătorul poate 
selecta. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 



la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Viteză 

Un buton pentru a regla rapiditatea cu care 
se împart cărțile. Jocul menține 3 tipuri 
diferite de viteză pentru împărțirea cărților, 
care se modifică atunci când butonul este 
activat. Este posibil să activați acest buton și 
apăsând pe simbolul „.“ de la tastatură. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Acest buton este inactiv în timp ce 
cărțile sunt împărțite și când jocul este în 
modul Gamble. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 



o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Dupa ce 
se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 DECONECTARE 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 



 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul 4 of a Kind Bonus Poker este de 98.01%. 
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Introducere 

Slotul video 40 Super Hot este un joc cu 40 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 40 Super Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 40 Super Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 



 

 

fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 40 Super Hot este de 95.81%. 

40 Super Hot v: [version] 



 

 

Slot Video 5 Dazzling Hot 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 
Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video 5 Dazzling Hot este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți - 

dintre care una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 5 Dazzling Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 5 Dazzling Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 



 

 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 5 Dazzling Hot este de 95.74%. 

5 Dazzling Hot v: [version] 
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Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video 50 Horses este un joc cu 5 role și 50 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 50 Horses: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 20, 30 

sau 50. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 50 Horses: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 5 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 5 jocuri noi sunt adăugate 

la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 50 Horses este de 96.11%. 

50 Horses v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Age of Troy este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 
cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#intro
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#rules
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/BaseSlot2/AOTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Age%20of%20Troy%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E01&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#return_to_player


Age of Troy oferă Rotiri Gratuite. 
În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Age of Troy: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 



colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Age of Troy: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură).  
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay și 
Rotiri Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de 
a juca 12 Rotiri Gratuite.  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 12 jocuri noi 
sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată).  
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 



Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un 
cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin 
clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va fi 
acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total.  
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards.  
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 



O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Age of Troy este de 96.01%. 

 



 

 

Slot Video Aloha Party 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Rotiri Gratuite 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Aloha Party este un joc cu 5 role. Slotul este format din 12 cărți - dintre care una 

este Wild, iar una este Scatter.  

Reel Ways Pay depind de numărul de role active: 

- la rola 1 activă - 4; 

- la rolele 1 și 2 active - 16;  

- la rolele 1, 2 și 3 active - 64; 

- la rolele 1, 2, 3 și 4 active - 256; 

- la rolele 1, 2, 3, 4 și 5 active – 1024. 

Dacă o anumită rolă este activă, toate pozițiile sale vizibile sunt active. 

Dacă o anumită rolă este inactivă, doar o singură poziție este activă. 

Pariul Reel Ways Pay depinde de numărul de role active: 

- la rola 1 activă - 1; 

- la rolele 1 și 2 active - 5;  

- la rolele 1, 2 și 3 active - 10; 

- la rolele 1, 2, 3 și 4 active - 20; 

- la rolele 1, 2, 3, 4 și 5 active – 40. 

Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată din fiecare 

rolă consecutivă. Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role 

adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 

Câștigurile din scatter sunt plătite de la stânga la dreapta pe rolele adiacente, începând cu rola 

cea mai din stânga și simbolurile scatter declanșează funcția de rotiri gratuite, chiar dacă 

acestea sunt excluse pentru pozițiile de joc. 

 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din partea 

de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este pariul total. 

La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe 

un joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează 

cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 



 

 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Aloha Party: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp cărți de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul de combinații 

câștigătoare pentru o anumită carte, cartea din perspectivă grafică și suma câștigată de 

jucător din acele combinații. 

 Panouri de selecție și vizualizare Reel Ways Pay - sunt situate pe ambele părți ale 

ecranului. Selectarea numărului de Reel Ways Pay se întâmplă după cum urmează: 

jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri 4, 16, 64, 256 sau 1024. 

Numărul Reel Ways Pay selectat în acel moment este colorat într-o culoare diferită față 

de restul numerelor. Numărul de Reel Ways Pay nu poate fi schimbat în timp ce rolele se 

rotesc, în timpul modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este 

câștigată, atunci când se schimbă numărul de Reel Ways Pay, suma câștigată se adaugă 

direct la soldul jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Aloha Party: 

Buton Nume Descriere 



 

 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 



 

 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Pariul Reel Ways Pay înmulțit cu multiplicatorul pariului este egal cu pariul total.  

 Pozițiile de simboluri Gri sunt excluse de la jocul de Reel Ways Pay. 

 Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată din 

fiecare rolă consecutivă.  

 Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role adiacente, pe poziți 

activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 

 Câștigurile din scatter sunt plătite de la stânga la dreapta pe rolele adiacente, începând 

cu rola cea mai din stânga și simbolurile scatter declanșează funcția de rotiri gratuite, 

chiar dacă acestea sunt excluse pentru pozițiile de joc.  

 Același simbol, sau înlocuitorul acestuia, într-o poziție diferită pe aceeași rolă plătește 

din nou aceeași combinație câștigătoare.  

 Plățile din combinații câștigătoare sunt înmulțite numărul multiplicatorului de pariu.  

 Câștigurile de scatter sunt înmulțite cu valoarea totală a pariului. 

 Se plătesc numai cele mai mari combinații câștigătoare și/sau câștiguri de scatter.  

 Combinații câștigătoare pot fi plătite de mai multe ori. 

 Se adaugă câștiguri simultane din multiple Ways Pay. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 



 

 

Rotiri Gratuite 

3 sau mai multe simboluri Scatter de la stânga la dreapta pe role consecutive, începând cu rola 

cea mai din stânga, declanșează 12 Rotiri Gratuite.  

Mesajul “APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate. 

Dacă simbolul Wild participă într-o combinație câștigătoare pe rola 2, această combinație 

câștigătoare va fi înmulțită de x3. 

Dacă simbolul Wild participă într-o combinație câștigătoare pe rola 4, această combinație 

câștigătoare va fi înmulțită de x5. 

Dacă simbolul Wild participă într-o combinație câștigătoare pe rolele 2 și 4, această combinație 

câștigătoare va fi înmulțită de x15. 

Dacă simbolul Wild apare pe rola/rolele 2 și/sau 4 în poziții active pe role și nu participă la o 

combinație câștigătoare, rola/rolele cu simbolul/simbolurile Wild e/sunt ținute pe loc iar toate 

celelalte role se rotesc încă o dată gratuit. Rotirea adițională gratuită nu poate fi redeclanșată. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de Reel Ways Pay declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă se redeclanșează Rotirile Gratuite, jucătorul câștigă 12 Rotiri Gratuite noi, care sunt 

adăugate la numărul actual de Rotiri Gratuite . 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 



 

 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Aloha Party este de 96.15%. 
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Introducere 

Slotul video Amazing Amazonia este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Amazing Amazonia: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Amazing Amazonia: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 20 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 20 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 



 

 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Amazing Amazonia este de 96.16%. 

Amazing Amazonia v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Amazons’ Battle este un joc cu 5 role și 30 linii. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Amazons’ Battle: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 

30. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Amazons’ Battle: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 7, 8 sau 9 simboluri Scatter, jucătorul are ocazia de a 

juca 7, 15, respectiv 30 de rotiri gratuite fără multiplicator.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 



 

 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Amazons’ Battle este de 96.17%. 

Amazons’ Battle v: [version] 
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Introducere 

ASlotul video Aztec Glory este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 10 
cărți - dintre care una este Wild și Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 
plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ExpandSlot2/AGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Aztec%20Glory%20v%3A%201%2E2%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E23&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. Funcția Gamble se activează când ecranul 
Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde 
intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de 
încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată 
suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 
Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea 
cărții. Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic 
pe butonul “Negru” și făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți 
clic pe butonul “Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se 
selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca 
istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea 
Istoric. Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul 
ecranului, cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces 
continuă până când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” 
este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, 
activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este 
transferată în câmpul “Balanţă”. Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul 
Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul 
“Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. Suma maximă câștigată care 
poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Aztec Glory: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 10. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 



schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Aztec Glory: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 



în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 

 

Ieşire 
Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 



Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 10 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri nu sunt 
multiplicate, dar există un simbol expansiv special.  
Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START” și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Atunci când pornesc Rotirile Gratuite, se selectează în mod automat și în mod 
aleatoriu un simbol special expansiv dintre cărțile posibile (cu excepția cărții 
Wild/Scatter). 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate.  
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
În timpul Rotirilor Gratuite acest simbol special se extinde pentru a acoperi 3 
poziții pe rolă și plătește în orice poziție pe liniile jucate. 
Înainte ca simbolul special să se extindă, toate celelalte câștiguri de linie și scatter 
sunt plătite. 
În timpul Rotirilor Gratuite simbolul Wild nu substituie simbolul special expansiv 
selectat. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 



10 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
Simbolul expansiv special care este selectat în Rotirile Gratuite este utilizat și în 
Rotirile Gratuite adiționale. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată).  
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 



Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Aztec Glory este de 96.23%. 
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Introducere 

Slotul video Blue Heart este un joc cu 5 role și 100 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Blue Heart: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 20, 30, 50 

sau 100. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Blue Heart: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 10 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Blue Heart este de 96.03%. 

Blue Heart v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Book of Magic este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Book of Magic: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Book of Magic: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 



 

 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Book of Magic este de 96.09%. 

Book of Magic v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Burning Hot este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 

plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 



 

 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Burning Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Burning Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 



 

 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 



 

 

Bonusuri 

Burning Hot nu ofera bonusuri. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Burnng Hot este de 96.45%. 



 

 

Slot Video Caramel Hot 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Caramel Hot este un joc cu 5 role și 30 linii. Slotul este format din 11 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Caramel Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație; 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 

30. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay și Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se schimbă 

numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar opțiunea 

gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Caramel Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 



 

 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 



 

 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Caramel Hot este de 95.77%. 

 



 

 

Slot Video Cats Royal 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Rotiri Gratuite 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Cats Royal este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 cărți - dintre 

care una este Wild, una este Wild Multiply, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare 

sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Cats Royal: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 7, 10 sau 

15. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Cats Royal: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Simbolul Wild Multiply înmulțește câștigul total din joc aleatoriu, cu până la x20. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 

Rotiri Gratuite cu multiplicator crescător.  

Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 10 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

Funcția Rotiri Gratuite poate fi redeclanșată doar o dată. După aceea, combinații de căte 3 

simboluri Scatter plătesc câștiguri în conformitate cu tabelul de plată, dar fără a adăuga noi 

Rotiri Gratuite. 

Multiplicatorul pentru Rotiri Gratuite pornește de la x1 și crește cu 1 pentru fiecare Rotire 

Gratuită. Multiplicatorul poate crește până la x20. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 



 

 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Cats Royal este de 96.30%. 

Cats Royal v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Circus Brilliant este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Circus Brilliant: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Circus Brilliant: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 5 simboluri de același fel (cu excepția simbolului Wild), 

jucătorul are ocazia de a juca 5, 15, sau 50 de Rotiri Gratuite în funcție de simbolul carte. 

În cazul în care avem combinații multiple de câte 5, se adună numărul de Rotiri Gratuite de la 

toate combinațiile câștigătoare. Multiplicatorul pentru Rotiri Gratuite este mereu x2. 

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt mereu jucate cu 20 de linii.. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi redeclanșată.. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 



 

 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Circus Brilliant este de 96.14%. 

Circus Brilliant v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Coral Island este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 13 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Coral Island: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Coral Island: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 



 

 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Coral Island este de 96.22%. 
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Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  
 

Introducere 

Slotul video Dark Queen este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Extra Wild. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite 

de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Dark Queen: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Dark Queen: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Simbolul Extra Wild convertește toate simbolurile A, K, Q și J de pe ecran în simboluri 

Wild. 

 Dacă simbolul Extra Wild apare pe rola 1, câștigurile sunt plătite după conversia 

simbolurilor A, K, Q and J în simboluri Wild. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 



 

 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Dark Queen este de 96.04%. 

Dark Queen v: [version] 
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Introducere 

Slotul video Dice & Roll este un joc cu 5 role și 10 linii fixed. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Expanding Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 

plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 10 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Dice & Roll: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Dice & Roll: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Simbolul Wild se întinde pe toate pozițiile învecinate. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild, cu excepția câștigurilor din 

simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea simbolurilor Wild. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 



 

 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Dice & Roll este de 95.76%. 
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Introducere 

Slotul video Dragon Reels este un joc cu 5 role și 25 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Dragon Reels: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 

25. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Dragon Reels: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 10 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 2 (x2).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 5 jocuri noi 

sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Dragon Reels este de 96.44%. 
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Introducere 

Slotul video Egypt Sky este un joc cu 5 role și 40 linii. Slotul este format din 10 cărți - dintre 

care una este Expanding Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite 

de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Egypt Sky: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 20, 30 

sau 40. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Egypt Sky: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3, 4 sau 5 simboluri Scatter, jucătorul are ocazia de a 

juca 3, 5, respectiv 7 de rotiri gratuite fără multiplicator.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

In timpul Rotirilor Gratuite, când apare simbolul Wild pe rolele 2, 3 sau 4, simbolul Wild se 

extinde pe toate pozițiile rolei și rămâne extins până la sfârșitul Rotirilor Gratuit. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi redeclanșată. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 



 

 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Egypt Sky este de 96.30%. 
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Introducere 

Slotul video Extra Stars este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 9 cărți - dintre 

care una este Expanding Wild. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta și de la dreapta la stânga. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Extra Stars: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Adițională. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, 

iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Extra Stars: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Adițională. 

Selectarea valorii specifice este de asemenea 

posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și 

"N" de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 

selectează cea mai mică valoare nominală, 

apăsarea tastei "V" o selectează pe 

următoarea și așa mai departe. Dacă există o 

sumă câștigată, atunci când se schimbă 

valoarea nominală, această sumă se adaugă la 

soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 

parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Adițională. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Prin activarea acestui buton, jucătorul 

iese din joc. Butonul este inactiv în timp ce 

rolele se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble 

și Rotiri Adițională. Dacă o sumă este 



 

 

câștigată, atunci când se activează butonul, 

suma câștigată se adaugă la soldul jucătorului 

și jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 

departe această ultimă sumă câștigată. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta și de la dreapta la 

stânga. 

 Se plătește numai câștigul de linie cel mai mare pe direcție. 

 Câștiguri cu 5 simboluri identice sunt plătite doar o dată. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unui simbol Wild, se întinde și acoperă toate pozițiile de pe propria sa rolă.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru ROTIRI GRATUITE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

La pornirea Rotirii Gratuite Adiționale, rolele pe care apare un simbol Wild sunt blocate, iar 

restul de role pe care nu există niciun simbol Wild încep automat să se rotească. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Dacă în timpul Rotirii Gratuite Adiționale apare din nou un simbol Wild, se întinde din nou 

deoarece acoperă toate pozițiile de pe propria sa rolă. Rolele pe care apare un simbol Wild sunt 

blocate, iar restul de role pe care nu există niciun simbol Wild încep automat să se rotească. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Adițională poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 



 

 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Extra Stars este de 95.78%. 

  



 

 

Slot Video Extremely Hot 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Extremely Hot este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți - 

dintre care una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Extremely Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Extremely Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 O combinație de 15 de același fel pe toate rolele înmulțește jocul total cu x5. 

 O combinație de 12 de același fel pe rolele 1, 2, 3 și 4 înmulțește jocul total cu x4. 

 O combinație de 9 de același fel pe rolele 1, 2 și 3 înmulțește jocul total cu x3. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 



 

 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Extremely Hot este de 95.74%. 

  



 

 

Slot Video Flaming Hot 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Flaming este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Flaming Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Flaming Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 



 

 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Flaming Hot este de 95.53%. 
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Introducere 

Slotul video Forest Band este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Forest Band: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Forest Band: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

In timpul Rotirilor Gratuite, când apare simbolul Wild pe ecran, acesta rămâne pe poziția sa 

până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi redeclanșată 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 



 

 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Forest Band este de 96.10%. 

  



 

 

Slot Video Forest Tale 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 
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Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  
 

Introducere 

Slotul video Forest Tale este un joc cu 5 role și 15 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, una este Scatter, iar una este Bonus simbol. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Forest Tale: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 7, 10 sau 

15. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble, Joc Scatter și Rotiri Gratuite (funcția Forest House). Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se schimbă numărul de linii, suma câștigată se 

adaugă direct la soldul jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Forest Tale: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble, Joc Scatter și Rotiri 

Gratuite (funcția Forest House). Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay, Joc Scatter și Rotiri 

Gratuite (funcția Forest House). 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble, Joc 



 

 

Scatter și Rotiri Gratuite (funcția Forest 

House). Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Bonus (Forest House) jucătorul are ocazia 

de a juca 7 - 20 Rotiri Gratuite + multiplicator x1 - x5.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Jucătorul alege dintre coșurile împrăștiate în timp ce acumulează mai multe Rotiri Gratuite și 

un Multiplicatop mai mare pentru ele. 

Multiplicatorul inițial este x1 și poate crește până la x5. 

Simbolul JOACĂ Rotiri Gratuite pune capăt selecției de cochilii și inițiază rotirile gratuite. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Funcția Forest House, redeclanșată în timpul rotirilor gratuite, adaugă numărul inițial de rotiri 

gratuite. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

Rotiri Gratuite pot fi câștigate și în timpul jocului Scatter. 

3 sau mai multe simboluri împrăștiate declanșează jocul Scatter. Jucătorul selectează unul din 

simboluri și câștigă câștigurile din acel simbol. 

 

Bonus Jackpot Cards 



 

 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 



 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Forest Tale este de 96.36%. 
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Introducere 

Slotul video Fortune Spells este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild și Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Fortune Spells: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Fortune Spells: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 12 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri nu sunt multiplicate, dar există un 

simbol expansiv special.  

Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START” și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Atunci când pornesc Rotirile Gratuite, se selectează în mod automat și în mod aleatoriu un 

simbol special expansiv dintre cărțile posibile (cu excepția cărții Wild/Scatter). 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite acest simbol special se extinde pentru a acoperi 3 poziții pe rolă și 

plătește în orice poziție pe liniile jucate. 

Înainte ca simbolul special să se extindă, toate celelalte câștiguri de linie și scatter sunt plătite. 

În timpul Rotirilor Gratuite simbolul Wild nu substituie simbolul special expansiv selectat. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 12 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

Simbolul expansiv special care este selectat în Rotirile Gratuite este utilizat și în Rotirile 

Gratuite adiționale. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 



 

 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Fortune Spells este de 96.09%. 
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Introducere 

Slotul video Frog Story este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Frog Story: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Frog Story: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În timpul fiecărui joc de bază, după ce apar pe ecran combinații câștigătoare, toate 

premiile sunt plătite și toate simbolurile câștigătoare dispar. Pozițiile goale de pe role 

sunt umplute, apoi, cu simbolurile de deasupra lor. Toate combinațiile câștigătoare noi 

sunt plătite. FUNCȚIA TOPPLING REELS continuă până când nu mai sunt combinații 

câștigătoare formate pe ecran. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 



 

 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Frog Story este de 95.87%. 
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Introducere 

Slotul video Fruits Kingdom este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 



 

 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Fruits Kingdom: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Fruits Kingdom: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 



 

 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 



 

 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



 

 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Fruits Kingdom este de 96.25%. 

  



 

 

Slot Video Game of Luck 
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Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Game of Luck este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Special simbol. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 



 

 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Game of Luck: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Game of Luck: 

Buton Nume Descriere 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 



 

 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Simbolul Special se întinde pe toate pozițiile învecinate și devine Wild. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Special, cu excepția câștigurilor din 

simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea simbolurilor Special. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  



 

 

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 DECONECTARE 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Game of Luck este de 95.76%. 
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Introducere 

Slotul video Genius of Leonardo este un joc cu 5 role și 30 linii. Slotul este format 
din 12 cărți - dintre care una este Expanded Wild, iar una este Scatter. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#intro
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#how_to_bet
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#gamble_feature
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#game_controls
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#rules
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#bonuses
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#jcbonus
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#game_interruptions
https://mgs-demo.egtmgs.com/games/ChoiceSlot2/GEOLJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&rtp=96%2E19&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&gameVersion=Genius%20of%20Leonardo%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&hasAutoplayLimit=false&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Genius of Leonardo: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 30. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Genius of Leonardo: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 



jocul este în modurile de redare Autoplay și 
Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de 
a juca 5 - 50 Rotiri Gratuite. 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Jucătorul alege dintre cele simbolurile Scatter împrăștiate și colectează credite, 
până când descoperă un simbol JOACĂ Rotiri Gratuite, care pune capăt selecției și 
inițiază rotirile gratuite. 
Creditele colectate sunt înmulțite cu valoarea totală a pariului și se adaugă la 
câștigul actual din joc. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 



Dacă se redeclanșează Rotirile Gratuite, numărul inițial de Rotiri Gratuite se 
adaugă la numărul actual de Rotiri Gratuite. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 



Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Genius of Leonardo este 
de 96.19%. 
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Introducere 

Slotul video Grace of Cleopatra este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild și Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Grace of Cleopatra: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Grace of Cleopatra: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 10 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri nu sunt multiplicate, dar există un 

simbol expansiv special.  

Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START” și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Atunci când pornesc Rotirile Gratuite, se selectează în mod automat și în mod aleatoriu un 

simbol special expansiv dintre cărțile posibile (cu excepția cărții Wild/Scatter). 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite acest simbol special se extinde pentru a acoperi 3 poziții pe rolă și 

plătește în orice poziție pe liniile jucate. 

Înainte ca simbolul special să se extindă, toate celelalte câștiguri de linie și scatter sunt plătite. 

În timpul Rotirilor Gratuite simbolul Wild nu substituie simbolul special expansiv selectat. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 10 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

Simbolul expansiv special care este selectat în Rotirile Gratuite este utilizat și în Rotirile 

Gratuite adiționale. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 



 

 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Grace of Cleopatra este de 96.23%. 
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Introducere 

Slotul video Great Adventure este un joc cu 5 role și 25 linii. Slotul este format din 9 cărți - 

dintre care una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Great Adventure: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 

25. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Great Adventure: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Jucătorul selectează una dintre cele cinci statui și poate câștiga 3 - 10 Rotiri Gratuite și 1 - 3 

Simboluri Wild. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter declanșează 

Rotiri Gratuite din nou. Va fi jucată după încheierea funcției curente. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 



 

 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Great Adventure este de 96.44%. 
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Introducere 

Slotul video Halloween este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 cărți - dintre 

care una este Wild, una este Extra Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare 

sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Halloween: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Halloween: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Simbolul Extra Wild convertește toate simbolurile [A, K, Q și J] de pe ecran în simboluri 

WILD 

 Dacă simbolul Extra Wild apare pe rola 5, câștigurile sunt plătite după conversia 

simbolurilor A, K, Q și J în simboluri Wild. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 

Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 2 (x2).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 10 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



 

 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Halloween este de 96.04%. 
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Introducere 

Slotul video Hot & Cash este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format 
din 9 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 

https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#intro
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#rules
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/SpecialSlot2/HNCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Hot%20and%20Cash%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E08&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#return_to_player


Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Hot & Cash: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Hot & Cash: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 



 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”.Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 



sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil să 
activați acest buton și apăsând pe simbolul 
„,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 



Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Simbolul Wild extinde pe pozițiile adiacente din stânga și din dreapta și 

înlocuiește toate simbolurile. 
 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild, cu excepția 

câștigurilor din simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea 
simbolurilor Wild. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 
combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 
este plătită combinația mai lungă. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 



Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 



Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Hot & Cash este de 96.08%. 
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Introducere 

Slotul video Imperial Wars este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, una este Extra Spin, iar una este Scatter. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Imperial Wars: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Imperial Wars: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

2 sau 3 simboluri Scatter declanșează 3, sau respectiv 5 Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

La începutul Rotirilor Gratuite simbolurile Scatter declanșatoare sunt convertite în simboluri 

Wild, se extind pe toate celelalte poziții de pe aceeași rolă și substituie toate simbolurile, cu 

excepția Extra Spin.  

Dacă apare simbolul Extra Spin pe rola 5, jucătorul câștigă o Rotire Gratuită nouă, care este 

adăugată la numărul actual de Rotiri Gratuite. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Imperial Wars este de 96.14%. 

  



Poker video Jacks or Better 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Jocul de poker video Jacks or Better este jucat cu un singur pachet de cărți (52 de cărți).  

Un joc constă în două runde. Cinci cărți sunt împărțite. La finalul primei runde jucătorul poate 

alege ce cărți să păstreze. După prima runda, dacă jocul menține modul Păstrare Auto, 

jucătorului îi vor fi oferite cărţile pe care ar fi cel mai bine să le păstreze, acele cărți fiind 

marcate automat. Jucătorul poate deselecta acele cărți și marca unele diferite, după cum 

dorește. Restul cărților sunt "aruncate". O a doua rundă începe, după selectarea cărților care 

vor fi păstrate. Cărțile "aruncate" sunt înlocuite cu cărți diferite din pachetul de cărți. Dacă 

există o combinație câștigătoare, la sfârșitul celei de-a doua runde, jucătorul câștigă acea 

sumă. 

   

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) este afișată pe butonul de valori 

nominale. Această valoare poate fi modificată, în timp ce butonul este activat, iar apoi 

oricare dintre cele patru butoane pentru valoare nominală este selectat.  

 Pariul pe joc este ales când oricare dintre cele 5 butoane de pariu (situate în mijlocul 

părții de jos a ecranului) este activat. Când jucătorul activează un anumit buton de 

pariu, un pariu este selectat și jocul este pornit simultan. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta 

“Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. 

Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă 

ghicește culoarea cărții. Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să 

faceți clic pe butonul “Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să 

faceți clic pe butonul “Roşu” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează 

"Negru " sau "Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele 

cinci cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 



se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma 

din câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul în jocul Jacks or Better: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din acel joc. Dacă, în timp ce 

merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este activat, animația se 

oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc. 

Următoarele butoane apar pe ecranul în jocul Jacks or Better: 

Buton Nume Descriere 

 

Împarte La activarea butonului “Împarte”, cărțile 

încep să fie împărțite, iar acest buton se 

transformă în butonul "Extrage". Dacă o 

sumă a fost câștigată anterior, aceasta este 

adăugată automat în soldul jucătorului. 

Împărțirea cărților ar trebui să înceapă și 

când se folosește butonul "Spațiu" (de la 

tastatură).  

La finalul primei runde, jucătorul selectează 

cărți pe care vrea să le păstreze, indicând 

cartea cu cursorul mouse-ului și făcând clic 

pe butonul din stânga al mouse-ului. 

 

Extrage Când butonul "Extrage" este activat, cărțile 

din a doua rundă sunt împărțite, iar acest 

buton se schimbă în butonul "Împarte" dacă 

nu există nicio combinație câștigătoare, iar 

dacă există o combinație câștigătoare, se 

schimbă în butonul “Colecta”. Butonul de 

spațiu poate începe, de asemenea, a doua 

rundă a jocului. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în 

câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 

este afișată, iar butonul primește statutul 

de “Împarte”. Animația câștigurilor în 

creștere poate fi oprită și prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau 

„“ de la tastatură poate, de asemenea, 

activa “Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe 

tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 

inactiv în timp ce cărțile sunt împărțite și 

când jocul este în modul Gamble. Atunci 



când faceți clic pe buton există patru 

butoane diferite, cu valori diferite, din care 

jucătorul poate selecta. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează 

cea mai mică valoare nominală, apăsarea 

tastei "V" o selectează pe următoarea și așa 

mai departe. Dacă există o sumă câștigată, 

atunci când se schimbă valoarea nominală, 

această sumă se adaugă la soldul 

jucătorului și el/ea nu poate să mai parieze 

această sumă în modul gamble. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa 

anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 

extinde, fie își reduce dimensiunea, în 

funcție de starea sa curentă. 

 

Viteză Un buton pentru a regla rapiditatea cu care 

se împart cărțile. Jocul menține 3 tipuri 

diferite de viteză pentru împărțirea cărților, 

care se modifică atunci când butonul este 

activat. Este posibil să activați acest buton 

și apăsând pe simbolul „.“ de la tastatură. 

 

Ieşire When activating this button, the player 

leaves the game. Acest buton este inactiv în 

timp ce cărțile sunt împărțite și când jocul 

este în modul Gamble. Dacă o sumă este 

câștigată, atunci când se activează butonul, 

suma câștigată se adaugă la soldul 

jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu 

poate juca mai departe această ultimă sumă 

câștigată. Este posibil să activați acest 

buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul Jacks or Better este de 98.45%. 
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Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Jocul de poker video Joker Poker este jucat cu un singur pachet de cărți (52 de cărți 
+ Joker). 
Un joc constă în două runde. Cinci cărți sunt împărțite. La finalul primei runde 
jucătorul poate alege ce cărți să păstreze. După prima runda, dacă jocul menține 
modul Păstrare Auto, jucătorului îi vor fi oferite cărţile pe care ar fi cel mai bine să 
le păstreze, acele cărți fiind marcate automat. Jucătorul poate deselecta acele cărți și 
marca unele diferite, după cum dorește. Restul cărților sunt "aruncate". O a doua 
rundă începe, după selectarea cărților care vor fi păstrate. Cărțile "aruncate" sunt 
înlocuite cu cărți diferite din pachetul de cărți. Dacă există o combinație 
câștigătoare, la sfârșitul celei de-a doua runde, jucătorul câștigă acea sumă. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) este afișată pe butonul de 
valori nominale. Această valoare poate fi modificată, în timp ce butonul este 
activat, iar apoi oricare dintre cele patru butoane pentru valoare nominală 
este selectat. 

 Pariul pe joc este ales când oricare dintre cele 5 butoane de pariu (situate în 
mijlocul părții de jos a ecranului) este activat. Când jucătorul activează un 
anumit buton de pariu, un pariu este selectat și jocul este pornit simultan. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#intro
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#rules
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://mgs-staging.egtmgs.com/release/core/games/VideoPoker/JPJPoker/helpJackpot/help_ro.html?rtp=99%2E31&currencyType=EUR&gameVersion=Joker%20Poker%20v%3A%201%2E3%2E0%2Er&qBets=5%2E00%20EUR%20%2D%2010%2E00%20EUR&hasTotalsInfo=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul în jocul Joker Poker: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din acel joc. Dacă, în 
timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 
activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor 
este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc. 

Următoarele butoane apar pe ecranul în jocul Joker Poker: 
Buton Nume Descriere 

 

Împarte 

La activarea butonului “Împarte”, cărțile 
încep să fie împărțite, iar acest buton se 
transformă în butonul "Extrage". Dacă o 
sumă a fost câștigată anterior, aceasta este 
adăugată automat în soldul jucătorului. 



Împărțirea cărților ar trebui să înceapă și 
când se folosește butonul "Spațiu" (de la 
tastatură). 
La finalul primei runde, jucătorul selectează 
cărți pe care vrea să le păstreze, indicând 
cartea cu cursorul mouse-ului și făcând clic 
pe butonul din stânga al mouse-ului. 

 

Extrage 

Când butonul "Extrage" este activat, cărțile 
din a doua rundă sunt împărțite, iar acest 
buton se schimbă în butonul "Împarte" dacă 
nu există nicio combinație câștigătoare, iar 
dacă există o combinație câștigătoare, se 
schimbă în butonul “Colecta”. Butonul de 
spațiu poate începe, de asemenea, a doua 
rundă a jocului. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Împarte”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv 
în timp ce cărțile sunt împărțite și când jocul 
este în modul Gamble. Atunci când faceți 
clic pe buton există patru butoane diferite, cu 
valori diferite, din care jucătorul poate 
selecta. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 



la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Viteză 

Un buton pentru a regla rapiditatea cu care 
se împart cărțile. Jocul menține 3 tipuri 
diferite de viteză pentru împărțirea cărților, 
care se modifică atunci când butonul este 
activat. Este posibil să activați acest buton și 
apăsând pe simbolul „.“ de la tastatură. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Acest buton este inactiv în timp ce 
cărțile sunt împărțite și când jocul este în 
modul Gamble. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 



o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Dupa ce 
se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 DECONECTARE 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 



 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul Joker Poker este de 98.47%. 
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Introducere 

Slotul video Kangaroo Land este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Kangaroo Land: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Kangaroo Land: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Dacă în timpul Rotirilor Gratuite una sau mai multe role este/sunt umplute cu simboluri Wild, 

rola/rolele cu simbolurile Wild este/sunt ținute pe loc iar jucătorul câștigă o rotire adițională 

gratuită pentru rolele care nu sunt pline cu simboluri Wild. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 



 

 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Kangaroo Land este de 96.16%. 
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Introducere 

În Keno Universe jucătorul alege pana la 10 numere de pe tablă, de la 1 până la 80. 

În timpul jocurilor, sunt desenate 20 de numere. Câștigurile sunt plătite în conformitate cu 

Tabelul de plată în funcție de potrivirile dintre alegerea jucătorului și numerele extrase. 

   

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) este afișată pe butonul de valori 

nominale. Această valoare poate fi modificată, în timp ce butonul este activat, iar apoi 

oricare dintre cele patru butoane pentru valoare nominală este selectat.  

 Pentru un pariu valabil, cel puțin două numere trebuie să fie selectate de pe tablă. 

Pariul pe joc este ales când oricare dintre cele 5 butoane de pariu (situate în mijlocul 

părții de jos a ecranului) este activat. Când jucătorul apasă un buton activ de pariu, un 

pariu este selectat și jocul este pornit simultan. Dacă jucătorul apasă oricare dintre 

butoanele de pariu rămase, se mai face doar o selecție pariu. Numai după a doua 

activare a aceluiași buton jocul pornește. Activarea acestor butoane este de asemenea 

posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei 

"C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai 

departe. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta 

“Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. 

Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă 

ghicește culoarea cărții. Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să 

faceți clic pe butonul “Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să 

faceți clic pe butonul “Roşu” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează 

"Negru" sau "Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele 

cinci cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma 



din câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul în jocul Keno Universe: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din acel joc. Dacă, în timp ce 

merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este activat, animația se 

oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc. 

Următoarele butoane apar pe ecranul în jocul Keno Universe: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 

selecție de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  cele 20 de 

numere sunt extrase, iar acest buton se 

transformă în butonul “Stop”. Dacă o sumă 

a fost câștigată anterior, aceasta este 

adăugată automat în soldul jucătorului. 

Extragerea poate începe și prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Când butonul “Stop” este activat, cele 20 de 

numere sunt extrase deodată și butonul 

devine “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 

în cazul în care există o combinație 

câștigătoare. Extragerea simultană a 

numerelor începe prin activarea butonului 

"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în 

câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 

este afișată, iar butonul primește statutul 

de “Start” sau “Colecta”. Animația 

câștigurilor în creștere poate fi oprită și prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 

Selecție aleatorie La activarea acestui buton, se face o 

selecție aleatorie a numerelor de pe tablă. 

Numărul lor depinde de selecția anterioară a 

numerelor.  

Dacă există o sumă câștigată atunci când se 

apasă acest buton, suma se adaugă la 

soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 

parieze această sumă în modul gamble. 



 

Șterge La activarea acestui buton, toate numerele 

sunt eliminate de pe tablă.  

Dacă există o sumă câștigată atunci când se 

apasă acest buton, suma se adaugă la 

soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 

parieze această sumă în modul gamble. 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau 

„“ de la tastatură poate, de asemenea, 

activa “Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe 

tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 

inactiv în timp ce numerele sunt extrase și 

când jocul este în modul Gamble. Atunci 

când faceți clic pe buton există patru 

butoane diferite, cu valori diferite, din care 

jucătorul poate selecta. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează 

cea mai mică valoare nominală, apăsarea 

tastei "V" o selectează pe următoarea și așa 

mai departe. Dacă există o sumă câștigată, 

atunci când se schimbă valoarea nominală, 

această sumă se adaugă la soldul 

jucătorului și el/ea nu poate să mai parieze 

această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă numerele nu sunt 

extrase, iar ecranul Gamble nu este deschis.  

Este posibil să activați acest buton și 

apăsând pe simbolul „.“ de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, 

modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 

butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 

este activ numai atunci când jocul este în 

modul Autoplay.  

Este posibil să activați acest buton și 

apăsând pe simbolul „.“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa 

anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 

extinde, fie își reduce dimensiunea, în 

funcție de starea sa curentă. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 

din joc. Acest buton este inactiv în timp ce 

numerele sunt extrase și când jocul este în 

modul Gamble. Dacă o sumă este câștigată, 

atunci când se activează butonul, suma 

câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 

jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 



departe această ultimă sumă câștigată. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

simbolul „,“ de la tastatură. 

 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 



Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul Keno Universe este de 94,48%. 
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Introducere 

Slotul video Like a Diamond este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 9 cărți 

- dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Like a Diamond: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Like a Diamond: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Simbolul Wild extinde pe pozițiile adiacente din stânga și din dreapta și înlocuiește toate 

simbolurile. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild, cu excepția câștigurilor din 

simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea simbolurilor Wild. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 



 

 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Like a Diamond este de 96.1208%. 
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Introducere 

Slotul video Lucky & Wild este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 9 cărți - 

dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Special simbol. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Lucky & Wild: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Lucky & Wild: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Simbolul Special se întinde pe toate pozițiile învecinate și devine Wild. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Special, cu excepția câștigurilor din 

simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea simbolurilor Special. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 



 

 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Lucky & Wild este de 95.76%. 

  



 

 

Slot Video Lucky Hot 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Lucky Hot este un joc cu 3 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți. Toate 

combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 



 

 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Lucky Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Lucky Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 



 

 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 



 

 

 O combinație de 9 de același fel (“Cireașă”, “Portocală”, “Lămâie” sau “Prună”) pe toate 

rolele înmulțește jocul total cu x2. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 



 

 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Lucky Hot este de 95.32%. 
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Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Lucky Buzz este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, una este Scatter, iar una este Extra Spin. Toate combinațiile câștigătoare 

sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Lucky Buzz: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Lucky Buzz: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 3 Rotiri Gratuite.  

Mesajul “APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

În timpul Rotirilor Gratuite, Extra Spin oriunde pe prima rolă acordă o Rotire Gratuită 

suplimentară. 

În prima Rotire Gratuită, simbolul Wild se extinde pe rola 2 și face toată rola wild, substituind 

toate simbolurile, cu excepția Extra Spin până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. Dacă nu sunt Rotiri 

Gratuite adiționale acordate după prima Rotire Gratuită sau după ce s-au jucat toate Rotirile 

Gratuite adiționale, simbolul Wild se extinde pe rola 3 și face toată rola wild, substituind toate 

simbolurile, cu excepția Extra Spin până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. Dacă nu sunt Rotiri 

Gratuite adiționale acordate după ce s-au jucat toate Rotirile Gratuite adiționale, simbolul Wild 

se extinde pe rola 4 și face toată rola wild, substituind toate simbolurile, cu excepția Extra Spin 

până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



 

 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Lucky Buzz este de 96.15%. 
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Introducere 

Slotul video Magellan este un joc cu 5 role și 50 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Magellan: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 20, 30 

sau 50. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Magellan: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 7 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 7 jocuri noi sunt adăugate 

la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Magellan este de 96.14%. 
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Introducere 

Slotul video Majestic Forest este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild și Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Majestic Forest: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Majestic Forest: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 12 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri nu sunt multiplicate, dar există un 

simbol expansiv special. 

Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START” și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Atunci când pornesc Rotirile Gratuite, se selectează în mod automat și în mod aleatoriu un 

simbol special expansiv dintre cărțile posibile (cu excepția cărții Wild/Scatter). 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite acest simbol special se extinde pentru a acoperi 3 poziții pe rolă și 

plătește în orice poziție pe liniile jucate. 

Înainte ca simbolul special să se extindă, toate celelalte câștiguri de linie și scatter sunt plătite. 

În timpul Rotirilor Gratuite simbolul Wild nu substituie simbolul special expansiv selectat. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 12 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

Simbolul expansiv special care este selectat în Rotirile Gratuite este utilizat și în Rotirile 

Gratuite adiționale.  

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 



 

 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Majestic Forest este de 96.19%. 
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Introducere 

Slotul video Mayan Spirit este un joc cu 5 role și 40 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Mayan Spirit: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 20, 30 

sau 40. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Mayan Spirit: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 5 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 5 jocuri noi sunt adăugate 

la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Mayan Spirit este de 96.05%. 
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Introducere 

Slotul video Mini Burning Hot este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este 
format din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe butonul de valoare nominală (sub role, în mijlocul ecranului, lângă 
câmpul “Pariu”). Această valoare poate fi modificată prin activarea 
butonului. Noua valoare devine activă simultan. 

 Pariurile de linie sunt ajustate și alese prin clic pe butoanele de Creștere 
și/sau Scădere pariu de sub role. Suma afișată în câmpul “Pariu” este suma 
totală pariată. 

 Dacă faceți clic pe butonul “Start”, începe jocul. 
 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 

selectat în mod implicit. 

Comenzi joc 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 
Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Mini Burning Hot: 

 “Pariu” – situat pe partea stângă, sub role. Afișează suma totală pariată 
pentru o rotire a rolelor; 

 “Câştig” – situat pe partea dreaptă, sub role. Afișează suma totală a 
câștigului rezultat dintr-o rotire a rolelor; 

 “Balanţă” – situat pe partea din dreapta jos a ecranului și afișează fondurile 
disponibile ale jucătorului. La activarea acestui câmp, jucătorul comută de la 
credit la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci 
când se face trecerea de la valută la credit. 

http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#intro
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#how_to_bet
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#game_controls
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#rules
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#jcbonus
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#game_interruptions
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MBHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.45&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#return_to_player


Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Mini Burning Hot: 
Buton Nume Descriere 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep rotirea și 
acest buton se transformă în butonul “Stop Toate”. 
Dacă o sumă a fost câștigată anterior, aceasta este 
adăugată automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate rolele 
se opresc în celași timp și butonul se schimbă în 
“Start” (în cazul în care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care există o 
combinație câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp ce 
rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și opri 
fiecare dintre role, iar apoi această rolă se oprește 
simultan cu prima. 

 

Colecta 

Atunci când există o combinație câștigătoare acest 
buton devine "Colecta". La activarea acestuia, 
animația câștigurilor în creștere se oprește și se 
afișează întreaga sumă câștigată în câmpul “Câştig”. 
Butonul devine apoi "Start". 

 

Creștere 
Pariu 

La activarea butonului Creștere Pariu, jucătorul 
ajustează valoarea totală a pariului de la mică la mare. 

 

Scădere 
Pariu 

La activarea butonului Scădere Pariu, jucătorul 
ajustează valoarea totală a pariului de la mare la mică. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să faceți 
clic pe acest buton și apăsând pe tasta „X“ de la 
tastatură. Acest buton este inactiv în timp ce rolele se 
rotesc. Când este activat, valori diferite sunt afișate pe 
el, iar jucătorul poate alege. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul merge 
într-un mod de redare Autoplay iar butonul apare ca 
“Stop Auto”. Acest buton este activ doar dacă rolele 
nu se rotesc. Este posibil să activați acest buton și 
apăsând pe tasta „.“ de la tastatură. 



 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, modul de joc 
“Autoplay” este oprit, iar butonul apare ca 
„Autoplay“. Acest buton este activ numai atunci când 
jocul este în modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „.“ de la tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton deschide/închide 
regulile acestui joc. Butonul “Tabel de plată” este 
inactiv atunci când rolele se rotesc, atunci când jocul 
este în modurile de redare Autoplay. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 



Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 



În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Mini Burning Hot este 
de 96.45%. 

 



Slot Video Mini Supreme Hot 

Introducere 
Cum să pariați 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Mini Supreme Hot are 3 role. Slotul este format din 9 cărți. 
Reel Ways Pay sunt 27. 
Pariul pentru Reel Ways Pay este 5. 
Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată 
din fiecare rolă consecutivă. Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la 
dreapta, pe role adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe butonul de valoare nominală (sub role, în mijlocul ecranului, lângă 
câmpul “Pariu”). Această valoare poate fi modificată prin activarea 
butonului. Noua valoare devine activă simultan. 

 Pariurile sunt ajustate și alese prin clic pe butoanele de Creștere și/sau 
Scădere pariu de sub role. Suma afișată în câmpul “Pariu” este suma totală 
pariată. 

 Dacă faceți clic pe butonul “Start”, începe jocul. 
 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 

selectat în mod implicit. 

Comenzi joc 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 
Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Mini Supreme Hot: 

 “Pariu” – situat pe partea stângă, sub role. Afișează suma totală pariată 
pentru o rotire a rolelor; 

 “Câştig” – situat pe partea dreaptă, sub role. Afișează suma totală a 
câștigului rezultat dintr-o rotire a rolelor; 

 “Balanţă” – situat pe partea din dreapta jos a ecranului și afișează fondurile 
disponibile ale jucătorului. La activarea acestui câmp, jucătorul comută de la 

http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#intro
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#how_to_bet
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#game_controls
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#rules
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#jcbonus
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#game_interruptions
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MSHSlot/help/help_ro.html?rtp=96.24&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#return_to_player


credit la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci 
când se face trecerea de la valută la credit. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Mini Supreme Hot: 
Buton Nume Descriere 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep rotirea și 
acest buton se transformă în butonul “Stop Toate”. 
Dacă o sumă a fost câștigată anterior, aceasta este 
adăugată automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate rolele 
se opresc în celași timp și butonul se schimbă în 
“Start” (în cazul în care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care există o 
combinație câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp ce 
rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și opri 
fiecare dintre role, iar apoi această rolă se oprește 
simultan cu prima. 

 

Colecta 

Atunci când există o combinație câștigătoare acest 
buton devine "Colecta". La activarea acestuia, 
animația câștigurilor în creștere se oprește și se 
afișează întreaga sumă câștigată în câmpul “Câştig”. 
Butonul devine apoi "Start". 

 

Creștere 
Pariu 

La activarea butonului Creștere Pariu, jucătorul 
ajustează valoarea totală a pariului de la mică la mare. 

 

Scădere 
Pariu 

La activarea butonului Scădere Pariu, jucătorul 
ajustează valoarea totală a pariului de la mare la mică. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să faceți 
clic pe acest buton și apăsând pe tasta „X“ de la 
tastatură. Acest buton este inactiv în timp ce rolele se 
rotesc. Când este activat, valori diferite sunt afișate pe 
el, iar jucătorul poate alege. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul merge 
într-un mod de redare Autoplay iar butonul apare ca 



“Stop Auto”. Acest buton este activ doar dacă rolele 
nu se rotesc. Este posibil să activați acest buton și 
apăsând pe tasta „.“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, modul de joc 
“Autoplay” este oprit, iar butonul apare ca 
„Autoplay“. Acest buton este activ numai atunci când 
jocul este în modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „.“ de la tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton deschide/închide 
regulile acestui joc. Butonul “Tabel de plată” este 
inactiv atunci când rolele se rotesc, atunci când jocul 
este în modurile de redare Autoplay. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Pariul Reel Ways Pay înmulțit cu multiplicatorul pariului este egal cu pariul 

total. 
 Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție 

activată din fiecare rolă consecutivă. 
 Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role adiacente, 

pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 
 Același simbol, într-o poziție diferită pe aceeași rolă plătește din nou aceeași 

combinație câștigătoare. 
 Plățile din combinații câștigătoare sunt înmulțite numărul multiplicatorului 

de pariu. 
 Combinații câștigătoare pot fi plătite de mai multe ori. 
 O combinație de 9 de același fel pe toate rolele înmulțește jocul total cu x2. 
 Se adaugă câștiguri simultane din multiple Ways Pay. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 



o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 



Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Mini Supreme Hot este 
de 96.24%. 

 



Slot Video Mini Ultimate Hot 

Introducere 
Cum să pariați 
Comenzi joc 
Reguli 
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Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Ultimate Hot este un joc cu 3 role și 5 linii fixed. Slotul este format 
din 9 cărți. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe butonul de valoare nominală (sub role, în mijlocul ecranului, lângă 
câmpul “Pariu”). Această valoare poate fi modificată prin activarea 
butonului. Noua valoare devine activă simultan. 

 Pariurile de linie sunt ajustate și alese prin clic pe butoanele de Creștere 
și/sau Scădere pariu de sub role. Suma afișată în câmpul “Pariu” este suma 
totală pariată. 

 Dacă faceți clic pe butonul “Start”, începe jocul. 
 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 

selectat în mod implicit. 

Comenzi joc 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 
Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Mini Ultimate Hot: 

 “Pariu” – situat pe partea stângă, sub role. Afișează suma totală pariată 
pentru o rotire a rolelor; 

 “Câştig” – situat pe partea dreaptă, sub role. Afișează suma totală a 
câștigului rezultat dintr-o rotire a rolelor; 

 “Balanţă” – situat pe partea din dreapta jos a ecranului și afișează fondurile 
disponibile ale jucătorului. La activarea acestui câmp, jucătorul comută de la 
credit la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci 
când se face trecerea de la valută la credit. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Mini Ultimate Hot: 
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http://mgs-demo.egtmgs.com/html5mini/games/BaseMiniSlot/assets/MUHSlot/help/help_ro.html?rtp=95.51&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=&isAutoplayDisabled=false&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#jcbonus
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Buton Nume Descriere 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep rotirea și 
acest buton se transformă în butonul “Stop Toate”. 
Dacă o sumă a fost câștigată anterior, aceasta este 
adăugată automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate rolele 
se opresc în celași timp și butonul se schimbă în 
“Start” (în cazul în care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care există o 
combinație câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp ce 
rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și opri 
fiecare dintre role, iar apoi această rolă se oprește 
simultan cu prima. 

 

Colecta 

Atunci când există o combinație câștigătoare acest 
buton devine "Colecta". La activarea acestuia, 
animația câștigurilor în creștere se oprește și se 
afișează întreaga sumă câștigată în câmpul “Câştig”. 
Butonul devine apoi "Start". 

 

Creștere 
Pariu 

La activarea butonului Creștere Pariu, jucătorul 
ajustează valoarea totală a pariului de la mică la mare. 

 

Scădere 
Pariu 

La activarea butonului Scădere Pariu, jucătorul 
ajustează valoarea totală a pariului de la mare la mică. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să faceți 
clic pe acest buton și apăsând pe tasta „X“ de la 
tastatură. Acest buton este inactiv în timp ce rolele se 
rotesc. Când este activat, valori diferite sunt afișate pe 
el, iar jucătorul poate alege. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul merge 
într-un mod de redare Autoplay iar butonul apare ca 
“Stop Auto”. Acest buton este activ doar dacă rolele 
nu se rotesc. Este posibil să activați acest buton și 
apăsând pe tasta „.“ de la tastatură. 



 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, modul de joc 
“Autoplay” este oprit, iar butonul apare ca 
„Autoplay“. Acest buton este activ numai atunci când 
jocul este în modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „.“ de la tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton deschide/închide 
regulile acestui joc. Butonul “Tabel de plată” este 
inactiv atunci când rolele se rotesc, atunci când jocul 
este în modurile de redare Autoplay. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 



Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 



În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Mini Ultimate Hot este 
de 95.51%. 

 



 

 

Slot Video More Dice & Roll 

Introducere 
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Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  
 

Introducere 

Slotul video More Dice & Roll este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este format din 10 

cărți - dintre care una este Wild. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului More Dice & Roll: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului More Dice & Roll: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 



 

 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot More Dice & Roll este de 96.12%. 
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Introducere 

Slotul video More Lucky & Wild este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este format din 9 

cărți - dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Special simbol. Toate 

combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului More Lucky & Wild: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului More Lucky & Wild: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Simbolul Special se întinde pe toate pozițiile învecinate și devine Wild. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Special, cu excepția câștigurilor din 

simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea simbolurilor Special. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 



 

 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot More Lucky & Wild este de 96.00%. 

  



 

 

Slot Video More Like a Diamond 

Introducere 
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Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video More Like a Diamond este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este format din 9 

cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 

plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului More Like a Diamond: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului More Like a Diamond: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Simbolul Wild extinde pe pozițiile adiacente din stânga și din dreapta și înlocuiește toate 

simbolurile. 

 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild, cu excepția câștigurilor din 

simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea simbolurilor Wild. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 



 

 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot More Like a Diamond este de 95.75%. 

 



 

 

Slot Video Ocean Rush 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 
Reguli 
Rotiri Gratuite 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  
 

Introducere 

Slotul video Ocean Rush este un joc cu 5 role și 15 linii. Slotul este format din 12 cărți - dintre 

care una este Wild, una este Scatter, iar una este Bonus simbol. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Ocean Rush: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 7, 10 sau 

15. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble, Joc Scatter și Rotiri Gratuite (funcția Lucky Dive). Dacă o 

sumă este câștigată, atunci când se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă 

direct la soldul jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Ocean Rush: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble, Joc Scatter și Rotiri 

Gratuite (funcția Lucky Dive). Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay, Joc Scatter și Rotiri 

Gratuite (funcția Lucky Dive). 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble, Joc 



 

 

Scatter și Rotiri Gratuite (funcția Lucky Dive). 

Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Bonus (Lucky Dive) jucătorul are ocazia de 

a juca 7 - 20 Rotiri Gratuite + multiplicator x1 - x5.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Jucatorul alege dintre cochiliile împrăștiate pe fundul mării în timp ce acumulează mai multe 

rotiri gratuite și un multiplicator mai mare pentru ele. 

Multiplicatorul inițial este x1 și poate crește până la x5. 

Simbolul JOACĂ Rotiri Gratuite pune capăt selecției de cochilii și inițiază rotirile gratuite. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Funcția Lucky Dive, redeclanșată în timpul rotirilor gratuite, adaugă numărul inițial de rotiri 

gratuite. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

Rotiri Gratuite pot fi câștigate și în timpul jocului Scatter. 

3 sau mai multe simboluri împrăștiate declanșează jocul Scatter. Jucătorul selectează unul din 

simboluri și câștigă câștigurile din acel simbol. 

 

Bonus Jackpot Cards 



 

 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 



 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Ocean Rush este de 96.36%. 
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Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Oil Company II este un joc cu 5 role și 40 linii. Slotul este format din 12 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Oil Company II: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 20, 30 

sau 40. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Oil Company II: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 7 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 7 jocuri noi sunt adăugate 

la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Oil Company II este de 96.04%. 
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Introducere 

Slotul video Olympus Glory este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild și Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Olympus Glory: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Olympus Glory: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 10 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri nu sunt multiplicate, dar există un 

simbol expansiv special.  

Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START” și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Atunci când pornesc Rotirile Gratuite, se selectează în mod automat și în mod aleatoriu un 

simbol special expansiv dintre cărțile posibile (cu excepția cărții Wild/Scatter). 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite acest simbol special se extinde pentru a acoperi 3 poziții pe rolă și 

plătește în orice poziție pe liniile jucate. 

Înainte ca simbolul special să se extindă, toate celelalte câștiguri de linie și scatter sunt plătite. 

În timpul Rotirilor Gratuite simbolul Wild nu substituie simbolul special expansiv selectat. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 10 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

Simbolul expansiv special care este selectat în Rotirile Gratuite este utilizat și în Rotirile 

Gratuite adiționale. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 



 

 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Olympus Glory este de 96.23%. 
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Introducere 

Slotul video Penguin Style este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 



 

 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Penguin Style: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Penguin Style: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 



 

 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

1, 2 sau 3 simboluri Scatter oriunde pe rola 3 declanșează 3 Rotiri Gratuite..  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

La începutul Rotirilor Gratuite fiecare simbol Scatter declanșator se extinde pe pozițiile 

adiacente din stânga și dreapta, toate simbolurile Scatter  se convertesc în simboluri Wild, care 

rămân blocate pe role până la sfârșitul Rotirilor Gratuite și substituie toate simbolurile. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 



 

 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Penguin Style este de 96.08%. 
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Introducere 

Slotul video Queen of Rio este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Queen of Rio: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Queen of Rio: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 15 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 15 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Queen of Rio este de 96.28%. 
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Introducere 

Slotul video Rainbow Queen este un joc cu 5 role și 30 linii. Slotul este format din 12 cărți - 

dintre care una este Wild, una este Extra Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Rainbow Queen: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 

30. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Rainbow Queen: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 20 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 20 jocuri noi sunt 

adăugate la jocurile rămase. 

Simbolul Extra Wild în orice poziție pe rola 5 umple un Trifoi lângă un simbol de la baza 

ecranului. Simbolurile sunt umplute secvențial de la stânga la dreapta. Atunci când toate cele 

trei simboluri Trifoi sunt umplute lângă un simbol, simbolul corespunzător de pe rolele 2, 3, 4 

si 5 devine Wild. 

Numărul maxim de Rotiri Gratuite care poate fi atins este de 300 și combinații ulterioare de 3 

sau mai multe simboluri Scatter sunt plătite în conformitate cu tabelul de plată, dar fără a mai 

adăuga Rotiri Gratuite. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 



 

 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Rainbow Queen este de 96.03%. 
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Introducere 

Slotul video Rich World este un joc cu 5 role și 25 linii. Slotul este format din 13 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Rich World: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 20 sau 

25. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Rich World: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3, 4 sau 5 simboluri Scatter, jucătorul are ocazia de a 

juca 15, 20, respectiv 25 de Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă apar 2, 3, 4 sau 5 simboluri Scatter în timpul Rotirilor Gratuite, jucătorul câștigă 5, 15, 

20 sau respectiv 25 de Rotiri Gratuite noi, care sunt adaugate la numărul curent de Rotiri 

Gratuite. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 



 

 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Rich World este de 96.11%. 
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Introducere 

Slotul video Rise of Ra este un joc cu 5 role și 15 linii. Slotul este format din 13 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Rise of Ra: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 7, 10 sau 

15. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Rise of Ra: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 



 

 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Rise of Ra este de 95.97%. 
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Introducere 

Slotul video Route of Mexico este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 12 cărți - 

dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Extra Spin. Toate combinațiile 

câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Route of Mexico: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Route of Mexico: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 3 Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

În timpul Rotirilor Gratuite, Extra Spin oriunde pe prima rolă acordă o Rotire Gratuită 

suplimentară. 

În prima Rotire Gratuită, simbolul Wild se extinde pe rola 2 și face toată rola wild, substituind 

toate simbolurile, cu excepția Extra Spin până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. Dacă nu sunt Rotiri 

Gratuite adiționale acordate după prima Rotire Gratuită sau după ce s-au jucat toate Rotirile 

Gratuite adiționale, simbolul Wild se extinde pe rola 3 și face toată rola wild, substituind toate 

simbolurile, cu excepția Extra Spin până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. Dacă nu sunt Rotiri 

Gratuite adiționale acordate după ce s-au jucat toate Rotirile Gratuite adiționale, simbolul Wild 

se extinde pe rola 4 și face toată rola wild, substituind toate simbolurile, cu excepția Extra Spin 

până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



 

 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Route of Mexico este de 96.29%. 
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Introducere 

Slotul video Royal Secrets este un joc cu 5 role și 10 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 

plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 10 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Royal Secrets: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Royal Secrets: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi 
anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 



 

 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Royal Secrets este de 96.37%. 
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Introducere 

Slotul video Secrets of Alchemy este un joc cu 5 role și 25 linii. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Secrets of Alchemy: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 15, 20 

sau 25. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Secrets of Alchemy: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În timpul fiecărui joc de bază sau a fiecărei rotiri gratuite, după ce apar pe ecran 

combinații câștigătoare, toate premiile sunt plătite și toate simbolurile câștigătoare 

dispar. Pozițiile goale de pe role sunt umplute, apoi, cu simbolurile de deasupra lor. 

Toate combinațiile câștigătoare noi sunt plătite. FUNCȚIA TOPPLING REELS continuă 

până când nu mai sunt combinații câștigătoare formate pe ecran. 

 În cazurile în care jocul este jucat pe mai puțin de 25 de linii, combinațiile câștigătoare 

formate pe liniile inactive vor dispărea de asemenea, dar nu vor fi plătite câștiguri 

pentru acestea. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 7 

Rotiri Gratuite.  

Rotiri Gratuite pot fi, de asemenea, declanșate în mod misterios în timpul unui joc care nu 

declanșează Rotiri Gratuite. 

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 7 jocuri noi sunt adăugate 

la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



 

 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Secrets of Alchemy este de 96.10%. 

  



 

 

Slot Video Shining Crown 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 
Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Shining Crown este un joc cu 5 role și 10 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți 

- dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. Toate combinațiile câștigătoare 

sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 10 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Shining Crown: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Shining Crown: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 



 

 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Shining Crown este de 96.37%. 
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Introducere 

Slotul video 10 Burning Heart este un joc cu 5 role și 10 linii fixed. Slotul este 
format din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 10 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/TBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E94&gameVersion=10%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 10 Burning Heart: 

 “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 10 Burning Heart: 
Buton Nume Descriere 



 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 



selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil să 



activați acest buton și apăsând pe simbolul 
„,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 



prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 10 Burning Heart este 
de 95.94%. 



Slot Video 20 Burning Hot 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 20 Burning Hot este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este 
format din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&gameVersion=20%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=95%2E88&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&isAutoplayDisabled=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 20 Burning Hot: 

 “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 20 Burning Hot: 
Buton Nume Descriere 



 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 



selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil să 



activați acest buton și apăsând pe simbolul 
„,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 



prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 20 Burning Hot este de 95.88%. 



Slot Video 40 Burning Hot 
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Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 40 Burning Hot este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este 
format din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FBHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&rtp=95%2E93&gameVersion=40%20Burning%20Hot%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 40 Burning Hot: 

 “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 40 Burning Hot: 
Buton Nume Descriere 



 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 



selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil să 



activați acest buton și apăsând pe simbolul 
„,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 



prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 40 Burning Hot este de 95.93%. 



Slot Video 5 Burning Heart 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 5 Burning Heart este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este format 
din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlotPlus/FBHTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=95%2E94&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=5%20Burning%20Heart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 5 Burning Heart: 

 “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 5 Burning Heart: 
Buton Nume Descriere 



 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 



selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil să 



activați acest buton și apăsând pe simbolul 
„,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 



prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 5 Burning Heart este de 95.94%. 



Slot Video Action Money 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Rotiri Gratuite 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Action Money este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 
11 cărți - dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Bonus simbol. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/AMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E94&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Action%20Money%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”.  
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Action Money: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble, Joc Scatter și Rotiri Gratuite (funcția Bank). Dacă o sumă este 
câștigată, atunci când se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă 
direct la soldul jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Action Money: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble, Joc Scatter și 
Rotiri Gratuite (funcția Bank). Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 



rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay, Joc Scatter și 
Rotiri Gratuite (funcția Bank). 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble, Joc 
Scatter și Rotiri Gratuite (funcția 
Bank). Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil să 
activați acest buton și apăsând pe simbolul 
„,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

Funcția Bank este declanșată atunci când trei simboluri Bank apar simultan.  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Jucătorul selectează una dintre cele cinci bănci afișate pentru a determina 
multiplicatorul pentru Rotirile Gratuite. Multiplicatorul selectat poate fi între x1 și 
x5. În biroul bancar, jucătorul alege unul dintre cele opt plicuri plasate pe biroul 
bancherului și câștigă între 5 și 12 Rotiri Gratuite. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate.  
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 



Dacă în timpul Rotirilor Gratuite apar cărți bonus (Bancă), se adaugă același număr 
ca și Rotirile Gratuite inițiale, cu același multiplicator. 
În timpul Rotilor Gratuite, câștigurile din 5 simboluri Scatter și 5 simboluri Wild 
și/sau Extra Wild nu sunt înmulțite cu multiplicatorul din Rotiri Gratuite. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată).  
Rotiri Gratuite pot fi câștigate și în timpul jocului Scatter. 
3 sau mai multe simboluri împrăștiate declanșează jocul Scatter. Jucătorul 
selectează unul din simboluri și câștigă câștigurile din acel simbol. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 



dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Action Money este de 96.94%. 

 



Slot Video Brave Cat 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Rotiri Gratuite 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Brave Cat este un joc cu 5 role și 40 linii. Slotul este format din 12 
cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter Pereche. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BraveCatSlot/BCJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E18&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Brave%20Cat%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Brave Cat: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Brave Cat: 
Buton Nume Descriere 



 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Atunci când este 
activat butonul “Start”, rolele încep să se 
rotească. Dacă o sumă a fost câștigată 
anterior, aceasta este adăugată automat în 
soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 
asemenea, să se rotească prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite.Butonul este inactiv în timp ce 



rolele se rotesc și când jocul este în modul 
Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea valorii 
specifice este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 
tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 
mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 
"V" o selectează pe următoarea și așa mai 
departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 
când se schimbă valoarea nominală, această 
sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 
nu poate să mai parieze această sumă în 
modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite.Butonul “Tabel de plată” este 
inactiv când se rotesc rolele și când jocul 
este în modul Rotiri Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite.Butonul este inactiv în timp 
ce rolele se rotesc și când jocul este în modul 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este 
câștigată, atunci când se activează butonul, 
suma câștigată se adaugă la soldul 
jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu 
poate juca mai departe această ultimă sumă 
câștigată. Este posibil să activați acest buton 
și apăsând pe simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

[Castel/Castel], [Rege/Rege] și [Castel/Rege] sunt simboluri scatter pereche. 
Acestea valorează cât (respectiv): două simboluri [Castel], două simboluri [Rege] și 
un simbol [Castel] și un simbol [Rege]. 

 - 5 sau mai multe simboluri [Castel] declanșează între 6 și 100 de Rotiri 
Gratuite + Funcție de Rotiri Adiționale; 

 - 4 simboluri [Castel] + 4 [Rege] declanșează 6 Rotiri Gratuite + Funcție de 
Rotiri Adiționale + Funcție de Credite Wild; 

 - 5 simboluri [Castel] + 5 [Rege] declanșează 20 Rotiri Gratuite + Funcție de 
Rotiri Adiționale + Funcție de Credite Wild; 

 - 5 sau mai multe simboluri [Rege] declanșează între 6 și 100 de Rotiri 
Gratuite + Funcție de Credite Wild. 

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 



butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi redeclanșată. 

 FUNCȚIE DE ROTIRI ADIȚIONALE 

Dacă în timpul rotirilor gratuite una sau mai multe role este/sunt umplute complet 
cu simboluri Wild, rola/rolele cu simbolurile Wild este/sunt ținute pe loc iar 
jucătorul câștigă o Rotire Adițională gratuită pentru rolele care nu sunt pline cu 
simboluri Wild. Dacă în timpul Rotirii Adiționale gratuite unele din rolele care nu 
erau pline cu simboluri Wild, se umplu cu simboluri Wild, jucătorul câștigă din nou 
o Rotire Adițională gratuită pentru rolele care nu sunt pline cu simboluri Wild. 
Rotirile adiționale gratuite se opresc atunci când nu mai apar role pline cu 
simboluri wild după o Rotire Adițională gratuită. 

 FUNCȚIA DE CREDITE WILD 

In timpul Rotirilor Gratuite, câștiguri de credite adiționale apar pe toate simbolurile 
Wild de pe ecran, chiar și pe cele care nu fac parte din combinații de linii de plată 
câștigătoare. Dacă mai mult de un simbol Wild apare pe ecran, creditele adiționale 
sunt însumate. Creditele adiționale adunate sunt adăugate la caștigurile de pe liniile 
de plată. In timpul funcției de Rotiri Adiționale gratuite, câștiguri de credite 
adiționale noi apar pe toate simbolurile Wild de pe ecran. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). În timpul Rotirilor Gratuite se folosește 
un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 



Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 



Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Brave Cat este de 96.18%. 
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Introducere 

Slotul video Dice High este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 
8 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 La selectarea unui pariu suplimentar, activând butonul "PARIU BONUS", 
jucătorul are șansa de a declanșa un joc bonus ("Funcție Zaruri"). 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/DiceHighSlot/DHIJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&rtp=94%2E16&rtpWithDiceFeature=96%2E20&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Dice%20High%20v%3A%201%2E0%2E0%2Ed&isAutoplayDisabled=false&shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Dice High: 

 “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Dice High: 
Buton Nume Descriere 



 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Pariu 
Bonus 

La activarea acestui buton, jucătorul 
plasează un pariu suplimentar și are șansa de 
a declanșa Funcția Zaruri. 

 

Ia Câștig 

Butonul apare și este disponibil numai în 
Funcția Zaruri. La activarea butonului "IA 
CÂȘTIG", Funcția Zaruri se termină și suma 
câștigată este adăugată direct în soldul 
jucătorului. 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Funcția 
Zaruri. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 



rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Funcția Zaruri. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Când un PARIU BONUS este plasat, 3 sau mai multe simboluri Scatter în 

orice poziție pe ecran declanșează Funcție Zaruri. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Funcție Zaruri 

Când un PARIU BONUS este plasat, 3 sau mai multe simboluri Scatter în orice 
poziție pe ecran declanșează Funcția Zaruri. 
Funcția Zaruri este jucată folosind cinci zaruri. Jucătorul are trei aruncări. 
După prima aruncare a zarurilor, jucătorul poate păstra oricare dintre cele cinci 
zaruri prin selectarea acestora. 
Jucătorul aruncă zarurile respinse din nou, păstrează/respinge oricare dintre cele 
cinci zaruri și poate arunca zarurile respinse pentru a treia oară. 
Funcția Zaruri se încheie după a treia aruncare a zarurilor, sau atunci când jucătorul 
apasă butonul IA CÂȘTIG. Câștigurile sunt plătite conform tabelului de plăți, după 
aruncarea finală de zaruri. 

Bonus Jackpot Cards 



Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 



O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Dice High este de 94.16%. 
Când butonul PARIU BONUS este activat, procentul teoretic de plată al jocului 
Dice High este 96.20%. 
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Introducere 

Slotul video Dragon Reborn este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 
12 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/DGRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Dragon%20Reborn%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&rtp=96%2E22&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează “Negru” sau “Roşu”, 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Dragon Reborn: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 



poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Dragon Reborn: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de 
a juca 10 - 25 Rotiri Gratuite.  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
În timpul Rotirilor Gratuite jucătorul selectează ouă, colectează simboluri [J], [Q], 
[K] și [A] și determină numărul de Rotiri Gratuite și simbolul Extra Wild pentru 
acestea. 
Dacă jucătorul colectează două simboluri [J], câștigă 10 Rotiri Gratuite cu [J] ca 
simbol Extra Wild. 
Dacă jucătorul colectează trei simboluri [Q], câștigă 15 Rotiri Gratuite cu [Q] ca 
simbol Extra Wild. 
Dacă jucătorul colectează patru simboluri [K], câștigă 20 de Rotiri Gratuite cu [K] 
ca simbol Extra Wild. 
Dacă jucătorul colectează cinci simboluri [A], câștigă 25 de Rotiri Gratuite cu [A] 
ca simbol Extra Wild. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 



finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
În timpul Rotirilor Gratuite, 3 simboluri Scatter oriunde doar pe rolele 2, 3 și 4 
declanșează funcția Rotiri Gratuite din nou. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 



Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Dragon Reborn este de 96.22%. 
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Introducere 

Slotul video Fast Money este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 13 
cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/FMJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E25&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Fast%20Money%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru" sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Fast Money: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 10. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 



poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Fast Money: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”.Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 
 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o 

linie de plată, câștigul se dublează o dată. 
 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se 

dublează. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite 
cu 3 (x3). 
Mesajul “APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 
15 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 



După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 



bonus Jackpot Cards.  
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Fast Money este de 96.25%. 

 



Slot Video Gold Dust 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Rotiri Gratuite și Funcția Dinamită 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Gold Dust este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 
cărți - dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Bonus simbol. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/GDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&gameVersion=Gold%20Dust%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&hasTotalsInfo=false&shouldHideStopAll=false&rtp=96%2E01&hasAutoplayLimit=false&isAutoplayDisabled=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/GDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&gameVersion=Gold%20Dust%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&hasTotalsInfo=false&shouldHideStopAll=false&rtp=96%2E01&hasAutoplayLimit=false&isAutoplayDisabled=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#how_to_bet
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https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ActionMoneySlot/GDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&gameVersion=Gold%20Dust%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&hasTotalsInfo=false&shouldHideStopAll=false&rtp=96%2E01&hasAutoplayLimit=false&isAutoplayDisabled=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Gold Dust: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble, Funcția Dinamită și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la 
soldul jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Gold Dust: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble, Funcția 
Dinamită și Rotiri Gratuite. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 



rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay, Funcția 
Dinamită și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble, 
Funcția Dinamită și Rotiri Gratuite. Dacă o 
sumă este câștigată, atunci când se activează 
butonul, suma câștigată se adaugă la soldul 
jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu 
poate juca mai departe această ultimă sumă 
câștigată. Este posibil să activați acest buton 
și apăsând pe simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite și Funcția Dinamită 

 ROTIRI GRATUITE 

 
3 simboluri Scatter în orice poziție pe ecran declanșează Rotiri Gratuite. 
Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Jucătorul selectează una dintre cele trei elemente afișate pentru a determina 
numărul de Rotiri Gratuite. Numărul selectat poate fi între 5 și 20. Cu trei simboluri 
Scatter jucătorul poate câștiga de la 5 până la 15 rotiri gratuite, cu patru simboluri 
Scatter - de la 8 la 18 și cu cinci simboluri Scatter - de la 10 până la 20 de Rotiri 
Gratuite. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 



finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă se redeclanșează Rotiri Gratuite, numărul inițial de Rotiri Gratuite se adaugă 
la numărul curent de Rotiri Gratuite. Numărul maxim de Rotiri Gratuite care poate 
fi atins este de 50 și combinații ulterioare de 3 sau mai multe simboluri Scatter nu 
declanșează noi Rotiri Gratuite. Multiplicatorul pentru Rotiri Gratuite pornește de 
la x1 și crește cu 1 pentru fiecare Rotire Gratuită. Multiplicatorul poate crește până 
la x50. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
 

 FUNCȚIA DINAMITĂ 

3 simboluri Bonus pe o linie de plată activă, pe rolele 1, 2 și 3, doar în jocul de 
bază, declanșează Funcția Dinamită. Funcția Dinamită are 4 niveluri. Pe parcursul 
fiecărui nivel jucătorul alege între simbolurile împrăștiate și colectează premii în 
funcție de tabelul de plată al nivelului. Pe parcursul fiecărui nivel, jucătorul poate 
descoperi un simbol de MULTIPLICATOR, care înmulțește câștigul total al 
nivelului cu: 
 

 NIVELUL 1 - x2; 
 NIVELUL 2 x2 sau x3; 
 NIVELUL 3 - de la x2 până la x4; 
 NIVELUL 4 - de la x2 până la x10. 

Descoperirea a două simboluri STOP în oricare dintre cele 4 niveluri pune capăt 
Funcția Dinamită și jucătorul câștigă premiile încasate în conformitate cu tabelul de 
plată corespunzător. Descoperirea a 2 simboluri de bronz, sau 3 simboluri de argint 
sau 4 simboluri de aur în oricare dintre primele trei niveluri pune capăt nivelului 
curent, jucătorul câștigă premiile colectateîn conformitate cu tabelul de plată și 
continuă la nivelul următor. Descoperirea a 2 simboluri de bronz, sau 3 simboluri 
de argint sau 4 simboluri de aur în nivelul 4 pune capăt Funcției Dinamită și 
jucătorul câștigă premiile colectate în conformitate cu tabelul de plată. Funcția 
Dinamită nu poate fi declanșată în timpul Rotirilor Gratuite. Funcția Dinamită este 
jucată folosind pariul declanșator per linie. 
 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 



Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 



O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Gold Dust este de 96.01%. 
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Introducere 

Slotul video Great Empire este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 11 
cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/GreatEmpireSlot/GEJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Great%20Empire%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E11&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/GreatEmpireSlot/GEJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Great%20Empire%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E11&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/GreatEmpireSlot/GEJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Great%20Empire%20v%3A%201%2E3%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E11&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#gamble_feature
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În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”.  
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Great Empire: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 10. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 



poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Great Empire: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

3 simboluri Scatter declanșează Rotiri Gratuite.  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Apare un ecran, în care se poate selecta dintre cele trei opțiuni: 

1. 5 Rotiri Gratuite cu rolele 1, 3 și 5 pline cu simboluri Wild. 
2. 10 Rotiri Gratuite cu rolele 2 și 4 pline cu simboluri Wild. 
3. 15 Rotiri Gratuite cu rola 3 plină cu simboluri Wild. 

Dupa ce a fost selectată una dintre opțiuni, rolele încep automat să se rotească până 
când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată).  



În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 
 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 



Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Great Empire este de 96.11%. 
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Introducere 

Slotul video Inca Gold II este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 
cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/IGTJSlot/helpJackpot/help_ro.html?currencyType=EUR&rtp=96%2E19&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&isAutoplayDisabled=false&gameVersion=Inca%20Gold%20II%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Inca Gold II: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 



poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Inca Gold II: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură).  
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite 
cu 3 (x3). 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 
15 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 



Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 



 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Inca Gold II este de 96.19%. 
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Introducere 

Slotul video Kashmir Gold este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 
cărți - dintre care una este Wild, una este Extra Wild, iar una este Scatter. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/KGJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E85&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Kashmir%20Gold%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Kashmir Gold: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Kashmir Gold: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”.Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite.Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 



modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite 
cu 3 (x3). 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 
15 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 



cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un 
cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin 
clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va fi 
acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 



este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Kashmir Gold este de 95.85%. 
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Introducere 

Slotul video Legendary Rome este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 
13 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ChoiceSlot2/LRJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E07&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Legendary%20Rome%20v%3A%201%2E2%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”.  
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Legendary Rome: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 



poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Legendary Rome: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 
 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o 

linie de plată, câștigul se dublează o dată. 
 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se 

dublează. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5, declanșează funcția Rotiri 
Gratuite.  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Jucătorul selectează una din următoarele două opțiuni: 

1. 5 Rotiri Gratuite cu unul dintre simbolurile selectat în mod aleatoriu pentru a 
acționa drept simbol special de Rotiri Gratuite; 

2. 10 Rotiri Gratuite cu unul dintre simbolurile selectat în mod aleatoriu pentru 
a acționa drept simbol special de Rotiri Gratuite. 



Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate.  
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Rotirile Gratuite sunt jucate cu role speciale care sunt compuse din simbolul special 
selectat și poziții de simboluri goale. În timpul Rotirilor Gratuite, fiecare simbol 
Scatter oriunde pe rolela 1 acordă doar o Rotire Gratuită adițională, care este 
adăugată la numărul actual de Rotiri Gratuite. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 



Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Legendary Rome este 
de 96.07%. 
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Introducere 

Slotul video Summer Bliss este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 
cărți - dintre care una este Wild, una este Scatter, iar 2 pentru Extra Wild. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/SBJSlot/helpJackpot/help_ro.html?shouldHideStopAll=false&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&rtp=95%2E80&hasAutoplayLimit=false&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&gameVersion=Summer%20Bliss%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&isAutoplayDisabled=false#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Summer Bliss: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Summer Bliss: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”.Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite.Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 



modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite 
cu 3 (x3). 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate.  
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 
15 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 



cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 



este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Summer Bliss este de 95.80%. 
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Introducere 

Slotul video The Big Journey este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 
13 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/TBJJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E06&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Big%20Journey%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru" sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului The Big Journey: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 10. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 



poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului The Big Journey: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 
 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o 

linie de plată, câștigul se dublează o dată. 
 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se 

dublează. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 25 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite 
cu 2 (x2).  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 
25 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 



După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 



bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot The Big Journey este de 96.06%. 
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Introducere 

Slotul video The Great Egypt este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 
13 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/BaseSlot2/GETJSlot/helpJackpot/help_ro.html?hasTotalsInfo=false&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=The%20Great%20Egypt%20v%3A%201%2E5%2E0%2Er&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&rtp=96%2E25&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR#return_to_player


În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. Funcția Gamble se activează când ecranul 
Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde 
intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de 
încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată 
suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 
Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea 
cărții. Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic 
pe butonul “Negru” și făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți 
clic pe butonul “Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se 
selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca 
istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea 
Istoric. Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul 
ecranului, cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces 
continuă până când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” 
este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, 
activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este 
transferată în câmpul “Balanţă”.  
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului The Great Egypt: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 
întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 10. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 



Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului The Great Egypt: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”.Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 



 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 



 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 
 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o 

linie de plată, câștigul se dublează o dată. 
 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se 

dublează. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul 
are ocazia de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite 
cu 3 (x3).  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate.  
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 
15 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 



După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată).  
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 



bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot The Great Egypt este de 96.25%. 

 



Slot Video Thumbelina’s Dream 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Rotiri Gratuite 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Thumbelina’s Dream este un joc cu 6 role și 225 linii fixed. Slotul este 
format din 11 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma totală pentru toate 225 liniile de pariu, de vreme ce liniile 
pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/ThumbelinasDreamSlot/THDJSlot/helpJackpot/help_ro.html?gameVersion=Thumbelina%27s%20Dream%20v%3A%201%2E1%2E0%2Ed&rtp=96%2E16&hasTotalsInfo=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&hasAutoplayLimit=false#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Thumbelina’s Dream: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Thumbelina’s Dream: 



Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 



"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 
modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 



departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 Simbolul Wild extinde pe pozițiile adiacente din stânga și din dreapta și 

înlocuiește toate simbolurile. 
 Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild, cu excepția 

câștigurilor din simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea 
simbolurilor Wild. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 
combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 
este plătită combinația mai lungă. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de 
a juca 10 Rotiri Gratuite. 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul de la declanșare pentru 225 de linii și 
multiplicatorul de pariu. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
În timpul Rotirilor Gratuite, fiecare simbol Scatter oriunde pe rolele 4, 5 sau 6 
acordă doar o Rotire Gratuită adițională, care este adăugată la numărul actual de 
Rotiri Gratuite.  
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 



Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 



 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Thumbelina’s Dream este 
de 96.16%. 

 



Slot Video Wonderheart 
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Introducere 

Slotul video Wonderheart este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 12 
cărți - dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este simbol Wild Doblu. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic 
pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de 
pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele 
de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea 
oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 
joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și 
așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în 
tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește 
și întreaga sumă este vizualizată. 

https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#intro
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#how_to_bet
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#gamble_feature
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_controls
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#rules
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#bonuses
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#jcbonus
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#game_interruptions
https://35mgs-staging.egtmgs.com/release/core/flash_debug/games/WonderHeartSlot/WHJSlot/helpJackpot/help_ro.html?rtp=96%2E14&hasAutoplayLimit=false&gameVersion=Wonderheart%20v%3A%201%2E5%2E0%2Ed&shouldHideStopAll=false&isAutoplayDisabled=false&currencyType=EUR&qBets=0%2E01%20EUR%20%2D%20221%2E17%20EUR&hasTotalsInfo=false#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și făcând 
clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” și 
făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau "Roşu", 
cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din 
sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Wonderheart: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la 
valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” 
button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această 
rotație a rolelor este arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Wonderheart: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 
rolele se opresc în celași timp și butonul se 
schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 
nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” 
în cazul în care există o combinație 
câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de 
asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" 
(de la tastatură).  
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată este 
afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 



„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 
faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 
„X“ de la tastatură.Acest buton este inactiv 
în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", 
"V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea 
tastei "C" selectează cea mai mică valoare 
nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui joc.Butonul 
“Tabel de plată” este inactiv atunci când 
rolele se rotesc, atunci când jocul este în 



modurile de redare Autoplay și Rotiri 
Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc.Butonul este inactiv în timp ce rolele 
se rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și 
Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, 
atunci când se activează butonul, suma 
câștigată se adaugă la soldul jucătorului și 
jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai 
departe această ultimă sumă câștigată. Este 
posibil să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de 
a juca 7 Rotiri Gratuite.  
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 simboluri Scatter, 7 jocuri noi 
sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 



cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un 
cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin 
clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va fi 
acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 



este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 221.17 EUR 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Wonderheart este de 96.14%. 
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Introducere 

Slotul video Spanish Passion este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Spanish Passion: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Spanish Passion: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 7 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite, fiecare simbol Scatter oriunde pe rolele 1, 3 sau 5 acordă doar o 

Rotire Gratuită adițională, care este adăugată la numărul actual de Rotiri Gratuite.  

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 



 

 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Spanish Passion este de 96.08%. 

 



 

 

Slot Video Super 20 

Introducere 

Cum să pariați 

Funcție gamble 

Comenzi joc 

Reguli 

Bonus Jackpot Cards 

Întreruperi ale jocului 

Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Super 20 este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format din 8 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Super 20: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Super 20: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 



 

 

fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Super 20 este de 95.79%. 
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Introducere 

Slotul video Supreme Hot are 3 role. Slotul este format din 9 cărți. 

Reel Ways Pay sunt 27. 

Pariul pentru Reel Ways Pay este 5. 

Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată din fiecare 

rolă consecutivă. Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role 

adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din partea 

de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este pariul total. 

La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe 

un joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează 

cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Supreme Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp cărți de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul de combinații 

câștigătoare pentru o anumită carte, cartea din perspectivă grafică și suma câștigată de 

jucător din acele combinații. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Supreme Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 



 

 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 



 

 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Pariul Reel Ways Pay înmulțit cu multiplicatorul pariului este egal cu pariul total. 

  Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată din 

fiecare rolă consecutivă.  

 Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role adiacente, pe poziți 

activate, începând cu cea mai din stânga rolă.  

 Același simbol, într-o poziție diferită pe aceeași rolă plătește din nou aceeași combinație 

câștigătoare.  

 Plățile din combinații câștigătoare sunt înmulțite numărul multiplicatorului de pariu.  

 Combinații câștigătoare pot fi plătite de mai multe ori. 

 O combinație de 9 de același fel pe toate rolele înmulțește jocul total cu x2. 

 Se adaugă câștiguri simultane din multiple Ways Pay. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 



 

 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Supreme Hot este de 96.24%. 
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Introducere 

Slotul video The Explorers este un joc cu 5 role și 15 linii. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului The Explorers: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 7, 10 sau 

15. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului The Explorers: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 - 

25 Rotiri Gratuite + multiplicator x1 - x5.  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Jucatorul alege dintre jurnalurile împrăștiate în timp ce acumulează mai multe Rotiri Gratuite și 

un multiplicator mai mare pentru ele. 

Multiplicatorul inițial este x1 și poate crește până la x5. 

Simbolul JOACĂ Rotiri Gratuite pune capăt selecției de jurnaluri și inițiază Rotirile Gratuite. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă se redeclanșează Rotirile Gratuite, numărul inițial de ROTIRI GRATUITE se adaugă la 

numărul actual de Rotiri Gratuite . 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 



 

 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot The Explorers este de 96.09%. 
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Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video The Secrets of London este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 

cărți - dintre care una este Wild, una este Scatter, iar una este Bonus simbol. Toate 

combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului The Secrets of London: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului The Secrets of London: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

The Secrets of London oferă Rotiri Gratuite și Funcție Bonus: 

 ROTIRI GRATUITE 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 7 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 7 jocuri noi 

sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 FUNCȚIE BONUS 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Bonus jucătorul are ocazia de a juca 7 

Rotiri Gratuite Bonus. 

Rotirile Gratuite Bonus sunt jucate cu role speciale care sunt compuse din simbolul Bonus 

selectat și poziții de simboluri goale. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi redeclanșată. 

Rotirile Gratuite Bonus nu pot fi declanșate în timpul Rotirilor Gratuite. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

 



 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 



 

 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot The Secrets of London este de 96.09%. 
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Introducere 

Slotul video The Story of Alexander este un joc cu 5 role și 50 linii. Slotul este format din 14 

cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 

plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului The Story of Alexander: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 10, 20, 30 

sau 50. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de 

restul liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului The Story of Alexander: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 10 

Rotiri Gratuite.  

Mesajul “APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

In timpul Rotirilor Gratuite, când apare simbolul Wild pe ecran, acesta rămâne pe poziția sa 

până la sfârșitul Rotirilor Gratuite. 

În timpul Rotirilor Gratuite, un simbol Scatter oriunde doar pe rola 1 acordă 5 Rotiri Gratuite 

adiționale, care sunt adăugate la numărul actual de Rotiri Gratuite. Rotirile Gratuite pot fi 

redeclanșate doar o dată. 

Numărul maxim de Rotiri Gratuite care poate fi atins este de 15.  

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 



 

 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot The Story of Alexander este de 96.02%. 
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Introducere 

Slotul video The White Wolf este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului The White Wolf: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului The White Wolf: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 



 

 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot The White Wolf este de 96.07%. 
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Introducere 

Slotul video Ultimate Hot este un joc cu 3 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 9 cărți. 

Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 



 

 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Ultimate Hot: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Ultimate Hot: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 



 

 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 



 

 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 



 

 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Ultimate Hot este de 95.51%. 
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Introducere 

Slotul video Venezia D’oro este un joc cu 5 role. Slotul este format din 13 cărți - dintre care 

una este Wild, iar una este Scatter.  

Reel Ways Pay depind de numărul de role active: 

- la rola 1 activă - 3; 

- la rolele 1 și 2 active - 9;  

- la rolele 1, 2 și 3 active - 27; 

- la rolele 1, 2, 3 și 4 active - 81; 

- la rolele 1, 2, 3, 4 și 5 active – 243. 

Dacă o anumită rolă este activă, toate pozițiile sale vizibile sunt active. 

Dacă o anumită rolă este inactivă, doar o singură poziție este activă, iar acesta este cea din 

mijloc. 

Pariul Reel Ways Pay depinde de numărul de role active: 

- la rola 1 activă - 1; 

- la rolele 1 și 2 active - 3;  

- la rolele 1, 2 și 3 active - 7; 

- la rolele 1, 2, 3 și 4 active - 15; 

- la rolele 1, 2, 3, 4 și 5 active – 25. 

Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată din fiecare 

rolă consecutivă. Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role 

adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 

Câștigurile din scatter sunt plătite de la stânga la dreapta pe rolele adiacente, începând cu rola 

cea mai din stânga și simbolurile scatter declanșează funcția de rotiri gratuite, chiar dacă 

acestea sunt excluse pentru pozițiile de joc. 

 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din partea 

de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este pariul total. 

La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe 

un joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează 

cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 



 

 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Venezia D’oro: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp cărți de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul de combinații 

câștigătoare pentru o anumită carte, cartea din perspectivă grafică și suma câștigată de 

jucător din acele combinații. 

 Panouri de selecție și vizualizare Reel Ways Pay - sunt situate pe ambele părți ale 

ecranului. Selectarea numărului de Reel Ways Pay se întâmplă după cum urmează: 

jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri 3, 9, 27, 81 sau 243. 

Numărul Reel Ways Pay selectat în acel moment este colorat într-o culoare diferită față 

de restul numerelor. Numărul de Reel Ways Pay nu poate fi schimbat în timp ce rolele se 

rotesc, în timpul modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este 

câștigată, atunci când se schimbă numărul de Reel Ways Pay, suma câștigată se adaugă 

direct la soldul jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Venezia D’oro: 

Buton Nume Descriere 



 

 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 



 

 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Pariul Reel Ways Pay înmulțit cu multiplicatorul pariului este egal cu pariul total.  

 Pozițiile de simboluri Gri sunt excluse de la jocul de Reel Ways Pay. 

 Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată din 

fiecare rolă consecutivă.  

 Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role adiacente, pe poziți 

activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 

 Câștigurile din scatter sunt plătite de la stânga la dreapta pe rolele adiacente, începând 

cu rola cea mai din stânga și simbolurile scatter declanșează funcția de rotiri gratuite, 

chiar dacă acestea sunt excluse pentru pozițiile de joc.  

 Același simbol, sau înlocuitorul acestuia, într-o poziție diferită pe aceeași rolă plătește 

din nou aceeași combinație câștigătoare.  

 Plățile din combinații câștigătoare sunt înmulțite numărul multiplicatorului de pariu.  

 Câștigurile de scatter sunt înmulțite cu valoarea totală a pariului. 

 Se plătește numai cea mai înaltă combinație câștigătoare pentru fiecare simbol.  

 Combinații câștigătoare pot fi plătite de mai multe ori. 

 Se adaugă câștiguri simultane din multiple Ways Pay. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 



 

 

Rotiri Gratuite 

3 sau mai multe simboluri Scatter de la stânga la dreapta pe role consecutive, începând cu rola 

cea mai din stânga, declanșează Funcția Rotiri Gratuite..  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Apare un ecran, din care se poate selecta una dintre cele cinci opțiuni: 

1) 20 de rotiri gratuite cu multiplicator de 2, 3 sau 5; 

2) 15 de rotiri gratuite cu multiplicator de 3, 5 sau 8; 

3) 10 de rotiri gratuite cu multiplicator de 5, 8 sau 10; 

4) 8 de rotiri gratuite cu multiplicator de 8, 10 sau 15; 

5) 5 de rotiri gratuite cu multiplicator de 10, 15 sau 30. 

Dupa ce a fost selectată una dintre opțiuni, rolele încep automat să se rotească până când 

toate Rotirile Gratuite sunt finalizate. 

În timpul rotirilor gratuite toate câștigurile cu participarea a cel puțin unui simbol Wild sunt 

înmulțite în mod aleatoriu cu unul dintre posibilii multiplicatori selectați doar o singură dată.  

În timpul Rotirilor Gratuite, când două simboluri „Felinar” apar simultan pe poziții active ale 

rolelor 1 și 5, jucătorul câștigă premiu suplimentar care este de 2, 5, 10, 15, 20 sau 50 de ori 

pariul total. 

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de Reel Ways Pay declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În tipul Rotirilor Gratuite 3 sau mai multe simboluri Scatter pe role consecutive, începând cu 

rola cea mai din stânga, declanșează din nou Funcția Rotiri Gratuite. Va fi jucată după 

încheierea funcției curente. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 



 

 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Venezia D’oro este de 96.25%. 
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Procentul de plată a jucătorului  
 

Introducere 

Slotul video Versailles Gold este un joc cu 5 role și 10 linii. Slotul este format din 10 cărți - 

dintre care una este Wild și Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la 

dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată. 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Versailles Gold: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 3, 5, 7 sau 

10. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Versailles Gold: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 12 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri nu sunt multiplicate, dar există un 

simbol expansiv special. 

Mesajul “ APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START” și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Atunci când pornesc Rotirile Gratuite, se selectează în mod automat și în mod aleatoriu un 

simbol special expansiv dintre cărțile posibile (cu excepția cărții Wild/Scatter). 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite acest simbol special se extinde pentru a acoperi 3 poziții pe rolă și 

plătește în orice poziție pe liniile jucate. 

Înainte ca simbolul special să se extindă, toate celelalte câștiguri de linie și scatter sunt plătite. 

În timpul Rotirilor Gratuite simbolul Wild nu substituie simbolul special expansiv selectat. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 12 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

Simbolul expansiv special care este selectat în Rotirile Gratuite este utilizat și în Rotirile 

Gratuite adiționale. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 



 

 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Versailles Gold este de 96.09%. 

  



Virtual Roulette 

Introducere 
Cum să pariați 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Jocul Virtual Roulette este alcătuit dintr-o roată cu 37 spații (buzunare) și o minge 
care poate ateriza cu șanse egale pe oricare dintre aceste spații. Numerele de pe 
roată sunt colorate în mod alternativ roșu și negru. În plus față de numerele de la 1 
la 36, roata include un "0" verde. În timp ce roata se mișcă, mingea poate ateriza pe 
orice buzunar, fie negru, fie roșu, cu un număr par sau unul impar, sau "0". 
Jucătorul poate alege locul unde să parieze - fie pe un singur număr, fie pe o serie 
de numere, pe orice culoare și așa mai departe. 
Obiectivul Virtual Roulette este de a face o estimare corectă cu privire la buzunarul 
pe care va ateriza mingea. 

Cum să pariați 

Jucătorul trebuie să selecteze mai întâi un jeton. După aceasta, jucătorul trebuie să 
aleagă unde să parieze. Poate fi pe un singur număr sau mai multe numere. Există o 
mare varietate de combinații de pariuri care plătesc diferit în conformitate cu 
regulile jocului (a se vedea mai jos). 

Pentru a începe un joc, jucătorul trebuie să plaseze pariul dorit și să dea click pe 
butonul "Start". Mingea este rotită și atunci când în cele din urmă aterizează pe un 
număr, acest număr va fi considerat câștigător în rundă. În funcție de tipul de pariu 
și de corectitudinea predicției, jucătorul va colecta câștigurile. Înainte de a apăsa 
butonul "Start", jucătorul poate elimina pariul actual. 

Comenzi joc 

Pe ecranul Virtual Roulette se afișează următoarele: 

 

Jeton 

Există șase jetoane 
cu valori diferite 
ale pariului din 
care jucătorul 
poate alege. 

http://mgs-demo.egtmgs.com/html5/games/SlotRoulette/assets/SLOTROULETTE/help/help_ro.html?currencyType=EUR&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&gameVersion=Virtual%20Roulette%20v%3A%201.0.0.d&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#intro
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5/games/SlotRoulette/assets/SLOTROULETTE/help/help_ro.html?currencyType=EUR&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&gameVersion=Virtual%20Roulette%20v%3A%201.0.0.d&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#how_to_bet
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5/games/SlotRoulette/assets/SLOTROULETTE/help/help_ro.html?currencyType=EUR&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&gameVersion=Virtual%20Roulette%20v%3A%201.0.0.d&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#game_controls
http://mgs-demo.egtmgs.com/html5/games/SlotRoulette/assets/SLOTROULETTE/help/help_ro.html?currencyType=EUR&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&gameVersion=Virtual%20Roulette%20v%3A%201.0.0.d&qBets=5.00%20EUR%20-%2010.00%20EUR&#rules
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Selectând oricare 
dintre opțiunile 
posibile, jucătorul 
activează valoarea 
afișată. Jetonul 
selectat va fi 
colorat în albastru. 
Plasând acest jeton 
pe câmpul de joc, 
jucătorul poate 
schimba valoarea 
unui pariu. 

 

Start 

Când acest buton 
este activat, jocul 
va începe și 
mingea va începe 
să se rotească. 

 

Dublați 
Acest buton 
dublează valoarea 
pariului actual. 

 

Repetați 

Butonul de 
repetare devine 
disponibil după 
primul joc. Apăsați 
acest buton pentru 
a repune pariurile 
din jocul anterior. 

 

Ștergeți 

Când activați acest 
buton o singură 
dată, acesta va 
șterge ultimul 
jeton plasat pe 
câmpul de joc. 
Când este activat 
în mod repetat, 
butonul va scoate 
jetoanele într-o 
ordine inversă a 
destinației lor de 



plasare. Cu un 
simplu dublu clic 
toate pariurile 
curente vor fi 
eliminate din 
câmpul de joc. 

 

Colecta 

La activarea 
butonului 
"Colecta", întreaga 
sumă câștigătoare 
este transferată din 
câmpul "Câștig" la 
soldul curent. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea 
butonului, sunetul 
jocului este 
pornit/oprit, în 
funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Ajutor 

Când acest buton 
este activat, va fi 
deschisă o 
fereastră de ajutor 
- aceasta -. 

 

Ieşire 

Prin activarea 
acestui buton, 
jucătorul iese din 
joc. 

 

Pariu 
Min/Max 
pe număr 

Acest câmp 
afișează setările 
pentru pariul 
minim și maxim 
pe un număr. 

 

Pariu 
Min/Max 
în joc 

Acest câmp arată 
setările pentru 
pariul minim și 
maxim pentru 
masa de joc. 



 

Câştig 
Max. 

Câștig maxim în 
funcție de pariu. 

 

Ultimul 
Pariu 

Afișează pariul din 
jocul anterior. 

 

Ultimul 
Câştig 

Afișează câștigul 
din jocul anterior. 

 

Valoare 
nominală 

Acest câmp arată 
valoarea unui 
credit în moneda 
selectată. 

 

Ultimele 
numere 

În această linie, de 
la stânga la 
dreapta, sunt 
afișate ultimele 
numere care au 
ieșit în ordinea lor 
de apariție, ultimul 
număr apărut fiind 
mărit. Selectând 
oricare dintre 
aceste numere, 
jucătorii pot 
recupera pariul din 
jocul în care a 
apărut numărul. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea 
butonului, ecranul 
fie se extinde, fie 
își reduce 
dimensiunea, în 
funcție de starea sa 
curentă. 

Jucătorul poate vedea numărul jocului și ora locală, aflate în partea dreaptă a 
câmpului mesajului. 

Reguli 

Există 3 rânduri și 12 coloane în jocul Virtual Roulette. Spațiul numerotat "0" este 
situat chiar la începutul câmpului de numere. Toate pariurile sunt împărțite în două 
categorii principale: în interior și în exterior. Pariurile interioare sunt pariurile pe 
numere, în timp ce pariurile exterioare pot fi plasate pe negru sau roșu, impar sau 



par, prima, a doua sau a treia duzină și un set de anumite numere. Pariurile 
interioare pot fi plasate pe numerele și liniile care le separă, în timp ce pariurile 
exterioare sunt în general plasate pe spațiile care nu se referă la zona numerotată a 
mesei. 

Pariurile interioare 

Nume pariu      Plata 

Un 
număr 
(In plin) 

Acesta este un pariu 
care acoperă doar un 
singur număr, iar 
jucătorul îl poate 
plasa pe un singur 
număr, precum și pe 
0. 

35:1 

Doua 
numere 
(Split) 

Jucătorul poate paria 
pe două numere care 
sunt adiacente pe 
masă, fie pe 
verticală, fie pe 
orizontală și pariază 
pe linia dintre cele 
două numere. 

17:1 

Trei 
numere 
(Street) 

Pariul acoperă trei 
numere consecutive 
de pe masa de joc. 
Jucătorul poate paria 
și pe următoarele 
grupuri: 0, 1 și 2 sau 
0, 2 și 3. 

11:1 

Patru 
numere 
(Corner) 

Acest pariu acoperă 
oricare 4 numere care 
formează un pătrat. 
Pentru a plasa acest 
pariu, jucătorul 
trebuie să pună 
jetonul în colțul 
comun al celor patru 
numere. Jucătorul 
poate paria și pe 
următoarele: 0, 1, 2 și 
3. 

8:1 



Sase 
numere 
(Pariu 
linie) 

Acest pariu acoperă 6 
numere iar jucătorul 
poate plasa un pariu 
pe două străzi 
învecinate. 

5:1 

Pariurile exterioare 

Nume pariu      Plata  

Coloană 

Acest pariu acoperă 
12 numere. În acest 
caz, jucătorul 
pariază pe cele 12 
numere din oricare 
dintre cele trei linii 
orizontale. 

2:1 

Duzină 

Jucătorul pariază pe 
una din cele trei 
grupe de 12 numere 
și poate plasa un 
pariu pe căsuțele 
marcate cu 1st, 2nd 
sau 3rd. 

2:1 

Mica (1-
18)/Mare 
(19-36) 

Acest pariu acoperă 
18 numere. Pariul 
nu este plasat pe 0 
deoarece nu este 
considerat mic sau 
mare. Jucătorul 
poate paria pe 
primele 18 (mic) 
sau ultimele 18 
(mare) numere și 
plasează un pariu 
pe căsuțele din 
exterior marcate 1-
18 sau 19-36 în 
mod corespunzător. 

1:1 

Par/Impar 

Jucătorul poate 
plasa un pariu dacă 
numărul câștigător 
va fi impar sau 

1:1 



chiar prin 
selectarea căsuței 
respective PAR sau 
IMPAR. "0" nu 
este nici număr par, 
nici număr impar. 

Roşu/Negru 

Jucătorul poate 
plasa un pariu pe 
căsuța cu un 
diamant roșu sau 
negru și, astfel, 
pariază pe culoarea 
numărului 
câștigător care va fi 
afișat pe roată. "0" 
nu este considerat 
nici număr roșu, 
nici negru. 

1:1 

Jucătorul poate plasa pariuri denumite "anunțate" pe stadion, situat deasupra mesei. 
Numerele stadionului repetă numerele de pe roată și fiecare sector se referă la 
combinația de pariuri speciale care poate fi plasată pe el. 

Pariuri anunțate 

Nume pariu     Plata 

Zero 
Spiel 

Numerele cele 
mai apropiate 
de zero. Pariul 
este format din 
patru jetoane - 
trei jetoane 
sunt plasate pe 
pariu de tip 
split și un jeton 
pe un pariu In 
plin. 

Echivalentul 
pariurilor 
efectuate. 
Split – 17:1 
și In plin– 
35:1 

Serii 
Mari 

Șaptesprezece 
numere ce se 
află între 22 și 
25 pe roată, 
inclusiv 22 și 
25. 

Echivalentul 
pariurilor 
efectuate. 
Street – 
11:1, Split – 



17:1 și 
Corner – 8:1 

Orfan 

Cinci jetoane 
sunt pariate pe 
patru pariuri de 
tip split și un 
pariu In plin. 

Echivalentul 
pariurilor 
efectuate. 
Split – 17:1 
și In plin – 
35:1 

Serii 
Mici 

Cele 
douăsprezece 
numere care se 
află pe partea 
opusă a roții, 
între 27 și 33 
inclusiv 27 și 
33. 6 jetoane 
sunt plasate pe 
6 pariuri de tip 
split. 

Echivalentul 
pariului 
Split – 17:1 

Vecini 

Prin 
intermediul 
acestui buton, 
jucătorul poate 
alege numerele 
învecinate ale 
unui număr 
selectat de pe 
roată (cele 
adiacente de 
fiecare parte a 
numărului 
selectat de pe 
roată) și un 
pariu va fi 
plasat automat 
pe acele 
numere 
învecinate. 

Echivalentul 
pariului In 
plin – 35:1 

 
Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 



Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea 
bonusului Jackpot CardsMystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR 



 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc 
pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 
 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul Virtual Roulette este de 97.30% 



 

 

Slot Video Witches’ Charm 
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Introducere 

Slotul video Witches’ Charm este un joc cu 5 role și 15 linii. Slotul este format din 13 cărți - 

dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de 

la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 



 

 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Witches’ Charm: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 7, 10 sau 

15. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Witches’ Charm: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 



 

 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 



 

 

când se activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 

 În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o linie de plată, 

câștigul se dublează o dată. 

 În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se dublează. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter jucătorul are ocazia 

de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri Scatter, 15 jocuri 

noi sunt adăugate la jocurile rămase. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 



 

 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Witches’ Charm este de 95.97%. 
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Introducere 

Slotul video Wonder Tree este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 11 cărți - dintre 

care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la 

stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate pe ambele 

părți ale ecranului. 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

pariată pentru liniile de pariu selectate. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 

jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane 

este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. 

Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul 

pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  



 

 

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Wonder Tree: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii - sunt situate pe 

ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se întâmplă după cum 

urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 

20. Liniile selectate în acel moment sunt colorate într-o culoare diferită față de restul 

liniilor. Numărul de linii nu poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul 

modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când 

se schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul jucătorului, iar 

opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Wonder Tree: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 



 

 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay, Gamble și Rotiri Gratuite. Selectarea 

valorii specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay, Gamble și Rotiri 

Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 

când se activează butonul, suma câștigată se 



 

 

adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită combinația 

care aduce un profit mai mare pentru jucător.  

 În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, este plătită 

combinația mai lungă.  

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de a juca 12 

Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3).  

Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran.  

Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează butonul 

“START”. 

Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt finalizate.  

Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 

Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 

În timpul Rotirilor Gratuite, câștigurile din 5 simboluri Wild nu sunt înmulțite cu multiplicatorul 

din Rotiri Gratuite. 

În timpul Rotirilor Gratuite, fiecare simbol Scatter oriunde pe rolele 2, 3 și 4 acordă doar 2 

Rotiri Gratuite adiționale, care se adaugă la numărul actual de Rotiri Gratuite. 

După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri Gratuite poate fi 

jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu cea specificată în ecranul 

Tabel de plată).  

În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 



 

 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri 

marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 

 

Întreruperi ale jocului 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Wonder Tree este de 96.18%. 
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Procentul de plată a jucătorului  

 

Introducere 

Slotul video Zodiac Wheel este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți - 

dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt 

plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
 

Cum să pariați 

 O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare 

dintre cele patru butoane de valori nominale. 

 Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din 

partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma 

totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La 

activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un 

joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 

tastelor "C", "V", "B", "N" și "M"  pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic 

pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

 În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente valorii 

pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu rămase, se face o 

singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate în tabelul de plată. Numai 

după a doua activare a aceluiași buton, jocul pornește. 

 Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în 

mod implicit. 

 Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, 

animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se oprește și întreaga sumă 

este vizualizată 

 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin 

apăsarea butonului activ “Gamble”. 

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului 

este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta “Încercări Gamble 

Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta “Sumă 

Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble 

Pentru Câștig” arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. 

Există două butoane de selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul 

“Negru” și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul “Roşu” 

și făcând clic pe tasta „“ de la tastatură.  Când se selectează "Negru " sau "Roşu", cartea se 

mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului 

sunt păstrate în secțiunea Istoric.  

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și 

se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește 

greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul 



 

 

dorește să încheie jocul “Gamble”, activează butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din 

câmpul “Câştig” este transferată în câmpul “Balanţă”.  

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. 

Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se adaugă la Balanţă. 

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de 

plată. 

  

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Zodiac Wheel: 

 “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta 

cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la 

valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului; 

 “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a rolelor. 

Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul “Colecta” button este 

activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a rolelor este 

arătată; 

 “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 

 Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Zodiac Wheel: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi 
Când butonul “Alegeţi” este activat, o selecție 

de pariu este făcută. 

 

Start La activarea butonului “Start”,  rolele incep 

rotirea și acest buton se transformă în butonul 

“Stop Toate”. Dacă o sumă a fost câștigată 

anterior, aceasta este adăugată automat în 

soldul jucătorului. Rolele pot începe, de 

asemenea, să se rotească prin activarea 

butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

 

Stop Toate Când butonul “Stop Toate” este activat, toate 

rolele se opresc în celași timp și butonul se 

schimbă în “Start” (în cazul în care nu există 

nicio combinație câștigătoare), și “Colecta” în 

cazul în care există o combinație câștigătoare. 

Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin 

activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). 

Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp 

ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și 

opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se 

oprește simultan cu prima. 

 

Colecta La activarea butonului “Colecta” animația 

câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul 

“Câştig” întreaga sumă câștigată este afișată, 

iar butonul primește statutul de “Start”. 

Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită 

și prin activarea butonului "Spațiu" (de la 

tastatură). 

 
Gamble Atunci când este activat, deschide ecranul 

Gamble. Prin apăsarea butoanelor „“ sau „“ 

de la tastatură poate, de asemenea, activa 



 

 

“Gamble”. 

 

Valoare nominală Afișează valoarea unui credit. Este posibil să 

faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta 

„X“ de la tastatură. Acest buton este inactiv în 

timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor 

Autoplay și Gamble. Selectarea valorii 

specifice este de asemenea posibilă prin 

apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 

tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 

mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 

"V" o selectează pe următoarea și așa mai 

departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 

când se schimbă valoarea nominală, această 

sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 

nu poate să mai parieze această sumă în 

modul gamble. 

 

Autoplay Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 

merge într-un mod de redare Autoplay iar 

butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 

este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 

ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 

să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z“ 

de la tastatură. 

 

Stop Auto Când butonul “Stop Auto” este activat, modul 

de joc “Autoplay” este oprit, iar butonul apare 

ca „Autoplay“. Acest buton este activ numai 

atunci când jocul este în modul Autoplay. Este 

posibil să activați acest buton și apăsând pe 

tasta „Z“ de la tastatură. 

 

Controlul sunetului La activarea butonului, sunetul jocului este 

pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se extinde, 

fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea 

sa curentă. 

 

Tabel de plată Atunci când este activat, acest buton 

deschide/închide regulile acestui joc. Butonul 

“Tabel de plată” este inactiv atunci când rolele 

se rotesc, atunci când jocul este în modurile 

de redare Autoplay. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din 

joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se 

rotesc, în modurile Autoplay si Gamble. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se adaugă 

la soldul jucătorului și jocul se închide. 

Jucătorul nu poate juca mai departe această 

ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați 

acest buton și apăsând pe simbolul „,“ de la 

tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în 

funcție de computerul său. 

 



 

 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de 

asemenea, adăugate la suma totală plătită. 

 Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă orice joc 

marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de mystery 

jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

- TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

- CARO – Nivelul  2; 

- CUPĂ - Nivelul  3; 

- PICĂ - Nivelul  4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe partea 

dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc individual 

este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot Cards Mystery este 

declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto Play este oprit 

automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. Dupa ce se termină, 

comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea bonusului  Jackpot Cards 

Mystery bonus. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un cadrul de 

selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic stânga al mouse-

ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va  fi acordat nivelul Jackpot Cards 

Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea bonusului va corespunde sumei 

acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea 

să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând 

astfel câștigurile jocului bonus la soldul său total.  

Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda Gamble. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu oricare 

dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot Cards.  

Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât este mai 

mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre nivelurile de mystery 

jackpot. 

Pariuri de calificare: 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor 
fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe ecranele lor. 
 

Întreruperi ale jocului 



 

 

 Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la următoarea accesare 

a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat cu setările avute în momentul 

imediat de dinaintea întreruperii. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul anulării este 

considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat jucătorului. 

 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Zodiac Wheel este de 96.45%. 
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Introducere 

Slotul video 5 Great Star este un joc cu 5 role și 5 linii fixed. Slotul este format din 
7 cărți. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FGSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Great%20Star%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.15%20EUR&maxBet=20.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”.  
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 5 Great Star: 

• “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 
 
 
 
 
 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 5 Great Star: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ – Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ – Nivelul 3; 
o PICĂ – Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 
 
 
 



• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total.  
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus 
Jackpot Cards.  
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 



Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 5 Great Star este de 95.96%. 

 



Slot Video 5 Juggle Fruits 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Rotiri Gratuite și Funcție de Jonglare  
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 5 Juggle Fruits este un joc cu 3 role și 5 linii fixed. Slotul este format 
din 10 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 5 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 

 

 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#bonuses
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/JuggleSlot/assets/FJFJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.90&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=5%20Juggle%20Fruits%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay, Gamble, Funcție de 
Jonglare și Rotiri Gratuite. Selectarea valorii 
specifice este de asemenea posibilă prin 
apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe 
tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea 
mai mică valoare nominală, apăsarea tastei 
"V" o selectează pe următoarea și așa mai 
departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci 
când se schimbă valoarea nominală, această 
sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea 
nu poate să mai parieze această sumă în 
modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay, 
Funcție de Jonglare și Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire 
Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay, 



Gamble, Funcție de Jonglare și Rotiri 
Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 
adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• Funcția de Multiplicator: o combinație de 9 de același fel ("Șapte roșu", 

"Șapte alb", "Clopoțel auriu", "Clopoțel albastru", "Prună albastră", "Prună 
verde", "Cireașă roșie" sau "Cireașă albastră") pe toate rolele înmulțește 
jocul total cu x2. 

• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite și Funcție de Jonglare 

• ROTIRI GRATUITE 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 simboluri Scatter jucătorul are ocazia de 
a juca 15 Rotiri Gratuite. 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 multe simboluri Scatter, 15 
jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 
 



• FUNCȚIE DE JONGLARE 

9 simboluri de același tip pe ecran, indiferent de culoare, declanșează Funcția de 
Jonglare. 
În timpul Funcția de Jonglare: 
 

• În cazul unui ecran complet cu simbolurile "Șapte roșu", "Șapte alb" sau 
Wild, toate simbolurile "Șapte alb" și Wild se transformă în simboluri 
"Șapte roșu"; 

• În cazul unui ecran complet cu simbolurile "Clopoțel auriu", "Clopoțel 
albastru" sau Wild, toate simbolurile "Clopoțel albastru" și Wild se 
transformă în simboluri "Clopoțel auriu"; 

• În cazul unui ecran complet cu simbolurile "Prună albastră", "Prună verde" 
sau Wild, toate simbolurile "Prună verde" și Wild se transformă în simboluri 
"Prună albastră"; 

• În cazul unui ecran complet cu simbolurile "Cireașă roșie", "Cireașă 
albastră" sau Wild, toate simbolurile "Cireașă albastră" și Wild se 
transformă în simboluri "Cireașă roșie"; 

• În cazul unui ecran complet cu unul și același simbol + simboluri Wild, 
toate simbolurile Wild se transformă în celelalte simboluri pe ecran. 

Câștigurile sunt plătite înainte și după Funcția de Jonglare. După Funcția de 
Jonglare, câștigurile sunt plătite în funcție de Funcția de Multiplicator. 
În cazul în care obțineți 9 simboluri de același fel și de aceeași culoare, câștigurile 
sunt plătite în funcție de Funcția de Multiplicator, înainte și după Funcția de 
Jonglare. 
 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 



• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 
 
 



Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată al jocului este de 95.90%. 
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Introducere 

Slotul video 20 Dazzling Hot este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este 
format din 8 cărți - dintre care una este Scatter. Toate combinațiile câștigătoare 
sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/TDHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.95&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Dazzling%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 20 Dazzling Hot: 

• “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 

 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 20 Dazzling Hot: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

 
În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 



• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 



Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 20 Dazzling Hot este de 95.95%. 

 



Slot Video 20 Hot Blast 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
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Reguli 
Mod învârtire bonus 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 20 Hot Blast este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format 
din 11 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 
Acest joc mecanic este un joc tip "cascade" și jucătorul poate câștiga până la 10 
cascade per pariu. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 

 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#bonusSpin
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/CascadeSlot/assets/THBJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.87&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Hot%20Blast%20v%3A%201.2.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.20%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului: 

Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• În timpul fiecărui joc de bază, după ce apar pe ecran combinații câștigătoare, 

toate premiile sunt plătite și toate simbolurile câștigătoare dispar. Pozițiile 
goale de pe role sunt umplute, apoi, cu simbolurile de deasupra lor. Toate 
combinațiile câștigătoare noi sunt plătite. FUNCȚIA TOPPLING REELS 
continuă până când nu mai sunt combinații câștigătoare formate pe ecran. 

• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Mod învârtire bonus 

• În timpul jocului de bază, jucătorului îi pot fi oferite un anumit număr de 
învârtiri bonus din partea operatorului casino în mod obișnuit (apăsând 
butonul pariere nu este luat nimic din soldul jucătorului). 

• Valoarea pariului și numărul de linii din Modul bonus învârtire sunt 
predeterminate și nu pot fi modificate de jucător. 

• În timpul Modului învârtire bonus nu poate fi declanșat jocul bonus Jackpot 
Cards Mistery și nu există contribuție la nivelurile jackpot. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 



Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total.  
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 

 



• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată al jocului este de 95.87%. 
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Introducere 

Slotul video 20 Joker Reels este un joc cu 5 role și 20 linii fixed. Slotul este format 
din 10 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 20 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/StackedWildSlot/assets/TJRJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.82&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=20%20Joker%20Reels%20v%3A%201.4.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 20 Joker Reels: 

• “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 

 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 20 Joker Reels: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 
 



• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 



Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 20 Joker Reels este de 95.82%. 
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Introducere 

Slotul video 27 Wins are 3 role. Slotul este format din 11 cărți - dintre care una 
este Wild, iar una este Scatter (27 Wins). Reel Ways Pay sunt 27. Pariul pentru 
Reel Ways Pay este 10. Combinații câștigătoare pot conține numai un singur 
simbol într-o poziție activată din fiecare rolă consecutivă. Combinații câștigătoare 
sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role adiacente, pe poziți activate, începând 
cu cea mai din stânga rolă. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, 
din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de 
pariu este pariul total. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 

 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/WinsSlot/assets/TSWJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.96&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=27%20Wins%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp cărți de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul de 

combinații câștigătoare pentru o anumită carte, cartea din perspectivă grafică 
și suma câștigată de jucător din acele combinații. 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Pariul Reel Ways Pay înmulțit cu multiplicatorul pariului este egal cu pariul 

total. 
• Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție 

activată din fiecare rolă consecutivă. 
• Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role 

adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 
• Același simbol, într-o poziție diferită pe aceeași rolă plătește din nou aceeași 

combinație câștigătoare. 
• Plățile din combinații câștigătoare sunt înmulțite numărul multiplicatorului 

de pariu. 
• Combinații câștigătoare pot fi plătite de mai multe ori. 
• 3 simboluri "27Wins" în orice poziție pe ecran declanșează un câștig 

misterios. Câștigul misterios poate fi de la 250 la 1000 de ori înmulțit cu 
multiplicatorul de pariuri. 

• Se adaugă câștiguri simultane din multiple Ways Pay. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 



• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 
 
 



Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată al jocului este de 95.96%. 
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Introducere 

Slotul video 40 Hot & Cash este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este format 
din 9 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/SpecialSlot/assets/FHNCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.75&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Hot%20%26%20Cash%20v%3A%201.3.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.  
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 40 Hot & Cash: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 
 
 
 
 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 40 Hot & Cash: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

 
În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• Simbolul Wild extinde pe pozițiile adiacente din stânga și din dreapta și 

înlocuiește toate simbolurile. 
• Câștigurile sunt plătite după întinderea simbolurilor Wild, cu excepția 

câștigurilor din simboluri Scatter, care sunt plătite înainte de întinderea 
simbolurilor Wild. 

• În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 
combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 

• În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 
este plătită combinația mai lungă. 

• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 
 
 



• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total.  
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. 
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 
 
 



Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 40 Hot & Cash este de 95.75%. 

 

 



Slot Video 40 Lucky King 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 40 Lucky King este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este format 
din 10 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată 

Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FLKJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.53&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Lucky%20King%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 40 Lucky King: 

• “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 

 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 40 Lucky King: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

 
În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 



• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 



Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 40 Lucky King este de 95.53%. 



Slot Video 40 Mega Clover 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 40 Mega Clover este un joc cu 5 role și 40 linii fixed. Slotul este 
format din 12 cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate 
combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului 
Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 40 liniile de pariu, de vreme 
ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre butoanele 
de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. 
Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai 
mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată 

 

 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/FMCJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.93&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=40%20Mega%20Clover%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.40%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 40 Mega Clover: 

• “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 40 Mega Clover: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
• În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 



Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 
 
 
 



• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 40 Mega Clover este de 95.93%. 



Slot Video 100 Burning Hot 

Introducere 
Cum să pariați 
Funcție gamble 
Comenzi joc 
Reguli 
Bonus Jackpot Cards 
Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video 100 Burning Hot este un joc cu 5 role și 100 linii fixed. Slotul este 
format din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. 
Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția 
simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma totală pentru toate 100 liniile de pariu, de 
vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricărora dintre 
butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același 
timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea 
tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează 
cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai 
departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată 

 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/HBHJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.89&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=100%20Burning%20Hot%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=1.00%20EUR&maxBet=50.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 100 Burning Hot: 

• “Balanţă/Credit” – la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 

 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului 100 Burning Hot: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea 
valorii specifice este de asemenea posibilă 
prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" 
de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" 
selectează cea mai mică valoare nominală, 
apăsarea tastei "V" o selectează pe 
următoarea și așa mai departe. Dacă există o 
sumă câștigată, atunci când se schimbă 
valoarea nominală, această sumă se adaugă 
la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai 
parieze această sumă în modul gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay si 
Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci 
când se activează butonul, suma câștigată se 



adaugă la soldul jucătorului și jocul se 
închide. Jucătorul nu poate juca mai departe 
această ultimă sumă câștigată. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe 
simbolul „,“ de la tastatură. 

 
În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 



• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 



Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot 100 Burning Hot este 
de 95.89%. 

 



Slot Video Casino Mania 

Introducere 
Cum să pariați 
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Întreruperi ale jocului 
Procentul de plată a jucătorului 

Introducere 

Slotul video Casino Mania este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 
cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La 
activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și 
începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea 
posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. 
Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează 
următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 

 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
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https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/BaseSlot/assets/CMJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.72&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=true&gameVersion=Casino%20Mania%20v%3A%201.5.0.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&minBet=0.01%20EUR&maxBet=40.00%20EUR&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Casino Mania: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
• Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Casino Mania: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 



 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", și "N" de pe tastatură. 
Apăsarea tastei "C" selectează cea mai mică 
valoare nominală, apăsarea tastei "V" o 
selectează pe următoarea și așa mai departe. 
Dacă există o sumă câștigată, atunci când se 
schimbă valoarea nominală, această sumă se 
adaugă la soldul jucătorului și el/ea nu poate 
să mai parieze această sumă în modul 
gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 



 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay și 
Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este 
câștigată, atunci când se activează butonul, 
suma câștigată se adaugă la soldul 
jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu 
poate juca mai departe această ultimă sumă 
câștigată. Este posibil să activați acest buton 
și apăsând pe simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
• În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
• Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 
• În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o 

linie de plată, câștigul se dublează o dată. 
• În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se 

dublează. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3 sau mai multe simboluri Scatter 
jucătorul are ocazia de a juca 15 Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste jocuri sunt 
înmulțite cu 3 (x3). 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 



butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul funcției Rotiri Gratuite, apar încă 3 sau mai multe simboluri 
Scatter, 15 jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 



Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Casino Mania este de 95.72%. 
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Introducere 

Slotul video Great 27 are 3 role. 
Slotul este format din 9 cărți - dintre care una este Wild (Great 27). 
Reel Ways Pay sunt 27. 
Pariul pentru Reel Ways Pay este 10. 
Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție activată 
din fiecare rolă consecutivă. Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la 
dreapta, pe role adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 

Cum să pariați 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, 
din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de 
pariu este pariul total. La activarea oricărora dintre butoanele de pariu, 
jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea 
acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", 
"B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, 
apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 

https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#intro
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#how_to_bet
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#gamble_feature
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_controls
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#rules
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#bonuses
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#jcbonus
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#game_interruptions
https://it-staging.egtmgs.com/html5_debug/games/GreatSlot/assets/GTSJSlot/help/help_ro.html?rtp=95.98&currencyType=EUR&shouldHideStopAll=false&hasAutoplayLimit=false&hasTotalsInfo=false&jackpotAllowed=true&lineGame=false&gameVersion=Great%2027%20v%3A%20N%2FA.d&isAutoplayDisabled=false&currencyDoNotDisplayCredits=false&qBets=0.01%20EUR%20-%20219.16%20EUR&#return_to_player


Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨�“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦��“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " 
sau "Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp cărți de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul de 

combinații câștigătoare pentru o anumită carte, cartea din perspectivă grafică 
și suma câștigată de jucător din acele combinații. 



Următoarele butoane apar pe ecranul slotului: 
 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 

 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 



modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", și "N" de pe tastatură. 
Apăsarea tastei "C" selectează cea mai mică 
valoare nominală, apăsarea tastei "V" o 
selectează pe următoarea și așa mai departe. 
Dacă există o sumă câștigată, atunci când se 
schimbă valoarea nominală, această sumă se 
adaugă la soldul jucătorului și el/ea nu poate 
să mai parieze această sumă în modul 
gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 

 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay și 
Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire 
Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay, 



Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este 
câștigată, atunci când se activează butonul, 
suma câștigată se adaugă la soldul 
jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu 
poate juca mai departe această ultimă sumă 
câștigată. Este posibil să activați acest buton 
și apăsând pe simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Pariul Reel Ways Pay înmulțit cu multiplicatorul pariului este egal cu pariul 

total. 
• Combinații câștigătoare pot conține numai un singur simbol într-o poziție 

activată din fiecare rolă consecutivă. 
• Combinații câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, pe role 

adiacente, pe poziți activate, începând cu cea mai din stânga rolă. 
• Același simbol, într-o poziție diferită pe aceeași rolă plătește din nou aceeași 

combinație câștigătoare. 
• Plățile din combinații câștigătoare sunt înmulțite numărul multiplicatorului 

de pariu. 
• Combinații câștigătoare pot fi plătite de mai multe ori. 
• O combinație de 9 de același fel (“Cireașă”, “Portocală”, “Lămâie” sau 

“Prună”) pe toate rolele înmulțește jocul total cu x2. 
• Se adaugă câștiguri simultane din multiple Ways Pay. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

3 simboluri "Star" situate pe pozițiile din mijlocul rolelor declanșează 10 Rotiri 
Gratuite. 
3 simboluri "Cherry" situate pe pozițiile din mijlocul rolelor declanșează 1 Rotire 
Gratuită. 
Mesajul “Apăsați pe START pentru a activa această funcție” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 
butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de Reel Ways Pay 
declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
În timpul Rotirilor Gratuite, 3 simboluri "Star" situate pe pozițiile din mijlocul 



rolelor oferă 10 Rotiri Gratuite adiționale, ce sunt adunate numărului curent de 
Rotiri Gratuite. 
În timpul Rotirilor Gratuite, 3 simboluri "Cherry" situate pe pozițiile din mijlocul 
rolelor oferă 1 Rotire Gratuită adițională, ce este adăugată numărului curent de 
Rotiri Gratuite. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 



Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată al jocului este de 95.98%. 
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Introducere 

Slotul video Retro Style este un joc cu 5 role și 20 linii. Slotul este format din 13 
cărți - dintre care una este Wild, iar una este Scatter. Toate combinațiile 
câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter. 

Cum să pariați 

• Se selectează numărul de linii de joc. Selecția se face prin panourile situate 
pe ambele părți ale ecranului. 

• O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă dând clic 
pe oricare din butoanele cu valori nominale. 

• Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane 
de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre 
butoanele de pariu este suma pariată pentru liniile de pariu selectate. La 
activarea oricărora dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și 
începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea 
posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. 
Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează 
următorul pariu și așa mai departe. 

• În cazul în care tabelul de plată este deschis, sunt prezentate sumele aferente 
valorii pariului ales. Dacă jucătorul apasă oricare dintre butoanele de pariu 
rămase, se face o singură selecție de pariu, iar plățile relevante sunt arătate 
în tabelul de plată. Numai după a doua activare a aceluiași buton, jocul 
pornește. 

• Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna 
selectat în mod implicit. 

• Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost 
câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul “Câştig” se 
oprește și întreaga sumă este vizualizată. 
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Funcție gamble 

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble 
prin apăsarea butonului activ “Gamble”. 
Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din 
mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. 
Eticheta “Încercări Gamble Rămase” arată numărul de încercări pe care jucătorul le 
are pentru acest joc. Eticheta “Sumă Gamble” arată suma pe care jucătorul ar dori 
să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta “Gamble Pentru Câștig” arată suma pe care 
un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de 
selectat: “Roşu” și “Negru”. Este posibil să faceți clic pe butonul “Negru” și 
făcând clic pe tasta „⇨“ de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul 
“Roşu” și făcând clic pe tasta „⇦“ de la tastatură. Când se selectează "Negru " sau 
"Roşu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci 
cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric. 
Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu 
fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până 
când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul “Sumă Gamble” este afișată în 
câmpul “Câştig”. Dacă jucătorul dorește să încheie jocul “Gamble”, activează 
butonul “Colecta”. Ecranul se închide și suma din câmpul “Câştig” este transferată 
în câmpul “Balanţă”. 
Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul 
pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câştig” este pierdută, și nu se 
adaugă la Balanţă. 
Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în 
Tabelul de plată. 

Comenzi joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Retro Style: 

• “Balanţă/Credit” - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit 
la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se 
face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în 
toate etapele jocului; 

• “Câştig” – acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a 
rolelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul 
“Colecta” button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru 
această rotație a rolelor este arătată; 

• “Ultimul Câştig” – acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc; 
• Câmp linie de plată – acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, 

combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație. 
• Panouri de selecție a liniilor și vizualizare a numărului de linii – sunt 

situate pe ambele părți ale ecranului. Selectarea numărului de linii se 



întâmplă după cum urmează: jucătorul trebuie să aleagă una dintre valorile 
de pe panouri: 1, 5, 10, 15 sau 20. Liniile selectate în acel moment sunt 
colorate într-o culoare diferită față de restul liniilor. Numărul de linii nu 
poate fi schimbat în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se 
schimbă numărul de linii, suma câștigată se adaugă direct la soldul 
jucătorului, iar opțiunea gamble nu este oferită jucătorului. 

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Retro Style: 
Buton Nume Descriere 

 

Alegeţi Când butonul “Alegeţi” este activat, o 
selecție de pariu este făcută. 

 

Start 

La activarea butonului “Start”, rolele incep 
rotirea și acest buton se transformă în 
butonul “Stop Toate”. Dacă o sumă a fost 
câștigată anterior, aceasta este adăugată 
automat în soldul jucătorului. Rolele pot 
începe, de asemenea, să se rotească prin 
activarea butonului "Spațiu" (de la 
tastatură). 

 

Stop Toate 

Când butonul “Stop Toate” este activat, 
toate rolele se opresc în celași timp și 
butonul se schimbă în “Start” (în cazul în 
care nu există nicio combinație 
câștigătoare), și “Colecta” în cazul în care 
există o combinație câștigătoare. Rolele pot 
fi oprite, de asemenea, prin activarea 
butonului "Spațiu" (de la tastatură). 
Rolele pot fi oprite în mod individual. În 
timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face 
clic și opri fiecare dintre role, iar apoi 
această rolă se oprește simultan cu prima. 

 

Colecta 

La activarea butonului “Colecta” animația 
câștigurilor în creștere se oprește și în 
câmpul “Câştig” întreaga sumă câștigată 
este afișată, iar butonul primește statutul de 
“Start”. Animația câștigurilor în creștere 
poate fi oprită și prin activarea butonului 
"Spațiu" (de la tastatură). 



 

Gamble 

Atunci când este activat, deschide ecranul 
Gamble. Prin apăsarea butoanelor „⇦“ sau 
„⇨“ de la tastatură poate, de asemenea, 
activa “Gamble”. 

 

Valoare 
nominală 

Afișează valoarea unui credit. Este posibil 
să faceți clic pe acest buton și apăsând pe 
tasta „X“ de la tastatură. Acest buton este 
inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul 
modurilor Autoplay, Gamble și Rotiri 
Gratuite. Selectarea valorii specifice este de 
asemenea posibilă prin apăsarea tastelor 
"C", "V", "B", și "N" de pe tastatură. 
Apăsarea tastei "C" selectează cea mai mică 
valoare nominală, apăsarea tastei "V" o 
selectează pe următoarea și așa mai departe. 
Dacă există o sumă câștigată, atunci când se 
schimbă valoarea nominală, această sumă se 
adaugă la soldul jucătorului și el/ea nu poate 
să mai parieze această sumă în modul 
gamble. 

 

Autoplay 

Când butonul “Autoplay” este activat, jocul 
merge într-un mod de redare Autoplay iar 
butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton 
este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar 
ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil 
să activați acest buton și apăsând pe tasta 
„Z“ de la tastatură. 

 

Stop Auto 

Când butonul “Stop Auto” este activat, 
modul de joc “Autoplay” este oprit, iar 
butonul apare ca „Autoplay“. Acest buton 
este activ numai atunci când jocul este în 
modul Autoplay. Este posibil să activați 
acest buton și apăsând pe tasta „Z“ de la 
tastatură. 

 

Controlul 
sunetului 

La activarea butonului, sunetul jocului este 
pornit/oprit, în funcție de starea sa 
anterioară. 

 

Controlul 
dimensiunii 
ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 
extinde, fie își reduce dimensiunea, în 
funcție de starea sa curentă. 



 

Tabel de 
plată 

Atunci când este activat, acest buton 
deschide/închide regulile acestui 
joc. Butonul “Tabel de plată” este inactiv 
atunci când rolele se rotesc, atunci când 
jocul este în modurile de redare Autoplay și 
Rotiri Gratuite. 

 

Ieşire 

Prin activarea acestui buton, jucătorul iese 
din joc. Butonul este inactiv în timp ce 
rolele se rotesc, în modurile Autoplay, 
Gamble și Rotiri Gratuite. Dacă o sumă este 
câștigată, atunci când se activează butonul, 
suma câștigată se adaugă la soldul 
jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu 
poate juca mai departe această ultimă sumă 
câștigată. Este posibil să activați acest buton 
și apăsând pe simbolul „,“ de la tastatură. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 
locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

• Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 
• Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, 

de asemenea, adăugate la suma totală plătită. 
• În cazul unor combinații câștigătoare multiple pe aceeași linie, este plătită 

combinația care aduce un profit mai mare pentru jucător. 
• În cazul a două câștiguri diferite, cu un profit egal pe aceeași linie de plată, 

este plătită combinația mai lungă. 
• Un câștig dintr-o linie de plată în care un simbol Wild participă este dublat. 
• În cazul unei combinații câștigătoare cu mai mult de un simbol Wild pe o 

linie de plată, câștigul se dublează o dată. 
• În cazul unei combinații câștigătoare doar cu simboluri Wild, câștigul nu se 

dublează. 
• Se adaugă câștiguri simultane pe diferite linii de câștig. 
• Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Rotiri Gratuite 

În cazul unei combinații câștigătoare cu 3, 4 sau 5 simboluri Scatter, jucătorul are 
ocazia de a juca 15, 20, respectiv 25 de Rotiri Gratuite. Câștigurile din aceste 
jocuri sunt înmulțite cu 3 (x3). 
Mesajul “APĂSAȚI PE START PENTRU A ÎNCEPE” apare pe ecran. 
Jucătorul poate porni jocurile dacă face clic pe zona de mesaj text sau activează 



butonul “START”. 
Rolele încep automat să se rotească până când toate Rotirile Gratuite sunt 
finalizate. 
Rotirile Gratuite sunt jucate folosind pariul și numărul de linii declanșatoare. 
Funcția Rotiri Gratuite nu poate fi oprită. 
Dacă în timpul Rotirilor Gratuite apar încă 3, 4 sau 5 simboluri Scatter, 15, 20, 
respectiv 25 de jocuri noi sunt adăugate la jocurile rămase. 
După ce toate jocurile gratuite sunt finalizate, suma totală câștigată în Rotiri 
Gratuite poate fi jucată în jocul “Gamble” (dacă suma este mai mică sau egală cu 
cea specificată în ecranul Tabel de plată). 
În timpul Rotirilor Gratuite se folosește un set alternativ de role. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 
orice joc marcat Jackpot Cards. 
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

o TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 
o CARO – Nivelul 2; 
o CUPĂ - Nivelul 3; 
o PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului. 

• DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul 
dintre nivelurile de mystery jackpot. 
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto 
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată. 
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de 
declanșarea bonusului Jackpot Cards Mystery bonus. 

• REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat 
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți 
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. 
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. 



Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se 
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot 
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel 
câștigurile jocului bonus la soldul său total. 
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda 
Gamble. Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului 
bonus cu oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda 
bonus Jackpot Cards. 
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât 
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 
nivelurile de mystery jackpot. 
Pariuri de calificare: 0.01 EUR - 219.16 EUR 

• CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 
vechi. 
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

• CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care 
joacă jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a 
avut loc pe ecranele lor. 

Întreruperi ale jocului 

• Recuperarea completă a jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la 
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat 
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii. 

• Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate 
automat jucătorului. 

Procentul de plată a jucătorului 

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Retro Style este de 96.17%. 
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