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Book of Oz 

 

Plăți pentru joc 

Câștigurile plătite în aparatul de slot-uri depind de simbolurile afișate pe linia de plată, odată 
ce rolele s-au oprit. 
  
Toate tabelele de plăți afișează numărul de credite câștigate pentru fiecare combinație 
câștigătoare.  
  
Formula de calcul pentru conversia monedelor tale în credite este: numărul de monede x 
mărimea monedei jucate = sumă în credite. 
  

Plăți de linie 
Câștigurile de linie se calculează prin înmulțirea plății de linii combinate cu pariul încasat pe 
linie. 
  
Pentru ca o combinație de simboluri obișnuite să producă o combinație câștigătoare de linie, 
trebuie respectate următoarele criterii: 
  

• Simbolurile trebuie să fie unele lângă altele pe o linie de plată. 

• Combinațiile de câștiguri de plată se plătesc de la stânga la dreapta, o combinație 
câștigătoare de linii de plată trebuie să înceapă cu poziția din stânga a liniei de plată 
și să continue pe pozițiile adiacente de pe linia de plată.  

  

Plățile pentru jocul Învârtiri gratuite 
Primești 10, 12 și 25 de Învârtiri gratuite atunci când apar 3, 4 sau respectiv 5 simboluri 
Scatter. 
  
Toate pariurile jucate în Învârtiri gratuite sunt la fel ca învârtirea care a declanșat funcția 
Învârtiri gratuite. 
  

Regulile jocului 

A se vedea secțiunile de mai jos pentru informații despre regulile jocului. 
  

Reguli generale 
 

1. Poți paria cel mult 5 monede pe linie. 
2. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile. 
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Regulile simbolului Wild 
 

 
  

1. Simbolul Wild este un simbol Wild și Scatter. 
2. O singură combinație câștigătoare este plătită pe o linie de plată. Dacă există mai 

multe combinații câştigătoare posibile pe o linie de plată, ți se plătește numai valoarea 
celei mai mari combinații. 

  

Reguli pentru simbolul Scatter 
 

 
  

1. Combinațiile câștigătoare cu simbol scatter sunt atribuite atunci când apar 3, 4 sau 5 
simboluri Scatter oriunde pe rolă. 

2. 3, 4 sau 5 simboluri Scatter activează 10, 12 sau respectiv 25 de Învârtiri gratuite. 
3.  Câștigurile Scatter sunt adăugate la câștigurile de linie. 

  

Regulile jocului Învârtiri gratuite 
  

1. Funcția Învârtiri gratuite este activată atunci când 3, 4 sau 5 simboluri Scatter apar 
pe rolă. 

2. Un simbol expansibil este acordat la întâmplare la începutul Învârtitilor gratuite. 
Simbolul Wild nu poate fi acordat.  

Inițial  Extins  
3. Fiecare simbol expansibil se extinde pentru a acoperi rola și se plătește atunci când 

simboluri de același fel apar oriunde pe o linie. 
4. Expansiunea se produce numai atunci când contribuie la câștiguri noi. Expansiunea 

plătește în plus față de câștigurile obișnuite din Învârtiri gratuite. 
5. Primești 10, 12 sau 25 de Învârtiri gratuite atunci când 3, 4 sau respectiv 5 simboluri 

Scatter apar pe rolă. 
6. Toate pariurile jucate în Învârtiri gratuite sunt la fel ca învârtirea care a activat 

funcția Învârtiri gratuite. 
7. Învârtirile gratuite pot fi declanșate din nou. 

  

Reînvârtiri plătite 
  

1. La sfârșitul fiecărei învârtiri de bază alege să Reînvârți o rolă de câte ori dorești cu 
șansa de a obține un câștig. 

2. Poți să Reînvârți doar câte o rolă pe rând. 
3. Fiecare Reînvârtire este taxată cu un cost. 
4. Sunt plătite numai câștigurile care implică rolele reînvârtite. 
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5. Modificarea pariului afectează calcularea costului de Reînvârtire. Așadar, dacă îți 
schimbi pariul după o învârtire, funcția Reînvârtire este dezactivată până când 
învârtiți din nou. 

6. Reînvârtirile sunt active numai în jocul de bază după prima învârtire. 
7. Reînvârtirile sunt inactive la finalizarea unei funcții. 

  

Reguli pentru pariere și plată 
 

1. Câștigurile sunt plătite doar pe cea mai mare combinație numai de pe fiecare linie de 
plată. 

2. Combinaţiile scatter câștigătoare pot să apară în orice poziţie pe role. 
3. Combinațiile de câștiguri de linie se plătesc de la stânga la dreapta, astfel încât un 

simbol trebuie afișat pe prima rolă a slot-ului. O combinație de simbol începând cu a 
doua, a treia, a patra sau a cincea rolă a slot-ului nu se plătește. Simbolurile trebuie 
să fie unul lângă altul pe o linie. 

4. Toate sumele câștigului din tabelul de plăți în PlayCheck sunt afișate în monede. 
5. Toate tabelele de plată afișează numărul de credite câștigate pentru fiecare 

combinație. Numărul total de monede plătite depinde de numărul de monede pe care 
le joci pe linie. 

6. Numărul de credite câștigate depinde de numărul total de monede câștigate înmulțit 
cu mărimea monedei selectate. 

7. Formula de calcul pentru conversia monedelor tale în credite este: numărul de 
monede x mărimea monedei jucate = sumă în credite. 

8. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile. 
 

Modul de joc 

Obiectivul jocului este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație 
câștigătoare pe o linie de plată. Plata depinde de combinația câștigătoare formată. 
  
Pentru a juca: 
  

1. Soldul tău este afișat în credite și este disponibil în bara de consolă. 
2.  Pentru a selecta suma ta de pariere:  

  

Computer 

1. Fă clic pe zona Pariu. 
2. Deplasează cursorul Mărimea monedei spre dreapta pentru a crește sau spre 

stânga pentru a micșora mărimea monedei pe care dorești să o pariezi. 
3. Deplasează cursorul Monede spre dreapta pentru a crește sau spre stânga 

pentru a micșora numărul de monede pe care dorești să îl pariezi pe linie. 
4. Fă clic pe Pariu maxim pentru a paria maximul permis. Aceasta îți transformă 

mărimea monedei și numărul de monede pariate în pariul maxim permis. 
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Mobil 

1. Deschide Panoul de opțiuni prin apăsarea pictogramei (>). 
2. În Setările pariului deplasează valorile Mărimii monedei spre stânga sau 

dreapta pentru a ajusta mărimea monedei pe care dorești să o pariezi. 
3. În Setările pariului deplasează valorile Monedei spre stânga sau dreapta 

pentru a ajusta numărul de monede pe care dorești să îl pariezi. 
4. Apasă Pariu maxim pentru a paria maximul permis. Aceasta îți transformă 

mărimea monedei și numărul de monede pariate în pariul maxim permis. 

  
3. Fă clic sau apasă Învârtire pentru a porni învârtirea rolelor. 
4. După oprirea rolelor câștigurile sunt evidențiate dacă ai o combinație câștigătoare de 

linie. Ți se plăteşte suma câștigată după cum este afișată în caseta Câștig. 
5. Dacă nu ai o combinație câștigătoare, jocul este terminat, iar tu poți juca din nou. 

  

Opțiuni și setări 

Panoul de comandă Opțiuni oferă acces la mai multe setări și opțiuni de joc. 
  

Setări sunet 
Poți alege ce sunete să pornești sau să oprești. 
  

• Sunetele jocului controlează sunetele consolei și învârtirilor. 

• Sunetele de câștig controlează sunetele pentru combinațiile și secvențele de câștig.  

• Sunetele de fundal controlează muzica de fundal.  
  
Pentru a regla setările sunetului: 
  

Computer 

1. Deschide Panoul de opțiuni făcând clic pe butonul (...). 
2. Fă clic pe opțiunea Setări. 
3. Sub Setări sunet, apasă pe oricare opțiune pentru a porni sau opri acel sunet. 

  

Mobil 

1. Deschide Panoul de opțiuni prin apăsarea pictogramei (>). 
2. Apasă pe opțiunea Setări. 
3. Sub Setări sunet, apasă pe oricare opțiune pentru a porni sau opri acel sunet. 

  
Notă: opțiunile de sunet sunt active doar dacă pictograma Sunet este pe PORNIT. 
  



- Confidential - 

Page 7 of 9 Copyright © Microgaming 2013 

 

Setări grafice 
Setările grafice îți permit să reglezi nivelul grafic.  
  

• Nivelul de bază optimizează performanța generală a jocului pentru dispozitivele cu 
specificații reduse. 

• Nivelul îmbunătățit furnizează experiența completă cu animații. 
  
Pentru a regla setările grafice: 
  

Computer 

1. Deschide Panoul de opțiuni făcând clic pe butonul (...). 
2. Fă clic pe opțiunea Setări. 
3. Sub Setări grafice, selectează Nivelul de bază sau Nivelul îmbunătățit pentru a 

activa modul dorit. 

  

Mobil 

1. Deschide Panoul de opțiuni prin apăsarea pictogramei (>). 
2. Apasă pe opțiunea Setări. 
3. Apăsați Setări joc. 
4. Sub Setări grafice, selectează Nivelul de bază sau Nivelul îmbunătățit pentru a 

activa modul dorit. 

  

Setări joc 
Setările jocului oferă opțiuni pentru a controla comportamentul general al jocului. 
  

• Ecran intro afișează ecranul introductiv la pornire. 

• Afișare tutorial la porire (doar mobil). 

• Învârtirea rapidă sporește viteza de învârtire a rolei slot-ului. 
  
Notă: este posibil ca unele dintre aceste opțiuni să nu fie disponibile în locația ta. 
  
Pentru a regla setările jocului: 
  

Computer 

1. Deschide Panoul de opțiuni făcând clic pe butonul (...). 
2. Fă clic pe opțiunea Setări. 
3. În secțiunea Setări joc, fă clic pe opțiunea Ecran intro pentru a activa sau dezactiva 

ecranul introductiv la pornire. 
4. În secțiunea Setări joc, fă clic pe opțiunea Învârtire rapidă pentru a activa sau 

dezactiva Învârtirile rapide. 
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Mobil 

1. Deschide Panoul de opțiuni prin apăsarea pictogramei (>). 
2. Apasă pe opțiunea Setări. 
3. Apasă pe Setări joc. 
4. În secțiunea Setări joc, apasă pe opțiunea Ecran intro pentru a activa sau dezactiva 

ecranul introductiv la pornire. 
5. În secțiunea Setări jocului, apasă pe Afișare tutorial la pornire pentru a activa sau 

a dezactiva tutorialul. 
6. În secțiunea Setări joc, apasă pe opțiunea Învârtire rapidă pentru a activa sau 

dezactiva Învârtirile rapide. 

  

Joc automat 

Poți învârti de un număr determinat de ori, în succesiune, fără a interacționa cu jocul, utilizând 
funcția Joc automat.  
  

Despre Jocul automat 
 

• Este posibil ca Jocul automat și unele opțiuni asociate să nu fie disponibile în jocul 
tău. 

• Trebuie setată o sumă de pariu înainte de începerea sesiunii Joc automat, întrucât 
Jocul automat joacă cu ultima valoare a pariului. 

• Jocul automat poate fi oprit în orice moment. Acest lucru nu influențează rezultatele 
învârtirii. 

• Activarea oricărei caracteristici va conduce la oprirea Jocului automat. 
  

Istoricul câștigului și Statistici 

Poți vedea câștigurile și statisticile sesiunii în joc. 

  
Vizualizează Statisticile de joc 
Statisticile se aplică doar sesiunii curente de joc. Când ieși din joc, statisticile se resetează la 
0. 
  

Computer 

1. Fă clic pe zona Câștig. 
2. Fă clic pe butonul Statistici. 
3. Vizualizează Statisticile jocului actual. 
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Mobil 

1. Deschide Panoul de opțiuni prin apăsarea pictogramei (>). 
2. Apasă pictograma Statistici. 
3. Apasă pictograma Statistic. 
4. Vizualizează Statisticile jocului actual. 

  

Statistici 
 

• Rezultatele jocului 
Afișează numărul de jocuri efectuate în timpul sesiunii actuale de joc, durata sesiunii 
de joc și media numărului de jocuri pe oră. 

• Cele mai mari câștiguri 
Afișează primele trei cele mai mari câștiguri din timpul sesiunii actuale de joc. 

  

Vizualizează Câștigurile din joc 
Vizualizează cele mai recente câștiguri și topul celor mai mari 5 câștiguri. Câștigurile recente 
se aplică doar sesiunii actuale de joc. După părăsirea jocului, Câștigurile recente se 
resetează. 
  

Computer 

1. Fă clic pe zona Câștig. 
2. Fă clic pe butonul Câștiguri. 
3. Vizualizează Câștigurile din joc. 

  

Mobil 

1. Deschide Panoul de opțiuni prin apăsarea pictogramei (>). 
2. Apasă pictograma Statistici. 
3. Apasă pictograma Câștiguri. 
4. Vizualizează Câștigurile din joc. 

  

Câștiguri 
 

• Recente 
Afișează cele mai recente 5 câștiguri în timpul sesiunii actuale de joc. 

• Top 5 
Afișează topul primelor 5 câștiguri din întregul istoric al jocului. 

  

Revenire la jucător (RTP) 

Revenire la jucător (RTP) reprezintă procentul statistic teoretic din banii pariați în total de 
către jucători într-un anumit joc, care este plătit ca și câștiguri de-a lungul timpului. RTP este 
fix și nu se modifică. 
  
Acest joc are un RTP de 96.31% (Reînvârtiri 96.5%).  


