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Generalităţi 

• Pariul tău depinde de numărul de linii de plată, numărul de monede pe fiecare linie de 
plată și mărimea monedei jucate. 

• Toate tabelele de plăți afișează numărul de monede câștigate pentru fiecare 
combinație. 

• Toate sumele câștigului din tabelul de plăți în PlayCheck sunt afișate în monede. 

• Numărul de credite câștigate depinde de numărul total de monede câștigate înmulțit 
cu mărimea monedei pariate. 

• Numai o singură combinație de câștig normală este plătită pentru fiecare linie de plată 
și ție îți este plătită valoarea cea mai mare a câștigului. 

• Numai o singură combinație de câștig scatter este plătită pentru fiecare învârtire și ție 
îți este plătită valoarea cea mai mare a câștigului. 

• Câștigurile bonus și scatter sunt adăugate la câștigurile obișnuite. 

• Dacă ai o combinație câștigătoare, câștigul este evidențiat pe role. Dacă nu ai o 
combinație câștigătoare, jocul ia sfârșit, iar tu poți juca din nou. 
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Simboluri obișnuite 

• Simbolurile care se potrivesc trebuie să fie unele lângă altele pe o linie de plată 
activată. 

• Combinațiile de câștiguri normale se plătesc de la stânga la dreapta, începând de la 
prima rolă a slotului. 

• Plățile obișnuite depind de pariul tău per linia de plată. 
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Simbol Wild, multiplicator 

 
• Acest simbol nu înlocuieşte simbolul scatter. 

• Acest simbol creează propria combinație câștigătoare atunci când mai multe simboluri 
apar în linie pe o linie de plată activată. Câștigi aceeași valoare cu cea a celui mai 
mare simbol plătit. 

• În timpul jocului normal, acest simbol multiplică plata oricărei combinații pe care o 
completează ca simbol wild cu 5. 

• În timpul învârtirilor gratuite, acest simbol multiplică plata oricărei combinații pe care o 
completează ca simbol wild cu 25. 

  
Pagină actualizată ultima dată pe 04/10/2017 
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Simbol Scatter 

 
• Acest simbol nu trebuie să apară pe o linie de plată activată pentru a câștiga. 

• Acest simbol nu este substituit de simbolul wild, multiplicator. 

• Câștigurile Scatter sunt afișate ca o valoare a multiplicatorului în tabelul de plăți. 

• Plățile scatter depind de pariul tău total. 
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Învârtiri gratuite 

Învârte gratis! 
  

 
• Ultimul pariu pe care l-ai plasat în joc este utilizat ca sumă de pariere pentru învârtiri 

gratuite. 

• Nu există plăţi pentru nicio combinaţie câştigătoare de simboluri scatter în timpul 
învârtirilor gratuite. Pentru fiecare simbol scatter afişat pe role primeşti o învârtire 
gratuită suplimentară. 

• Învârtirile gratuite nu pot fi reactivate. 

• Câștigurile sunt colectate în mod automat în timpul acestei funcții. 
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Învârtire rapidă 

Învârtirea rapidă mărește viteza de învârtire a rolei pentru a îți afișa rezultatele mai 
repede. Acest lucru nu influențează rezultatele rotirii. 
  
Pentru a activa învârtirea rapidă într-un joc: 
  

1. Dreapta diapozitiv la Setări. 
2. Atingere învârtire rapidă Dezactivată. 

  
Pentru a dezactiva învârtirea rapidă, atingere învârtire rapidă Activată. 
  
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci. 
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Configurează-mi pariul total 

Suma totală a pariului tău este numărul de monede pariate per linie de plată, înmulțit cu 
numărul liniilor de plată. 
  

1. Dreapta diapozitiv la Setări. 
2. Atingere Mărime monedă şi selectează o mărime a monedei. 
3. Atingere Monede per linie şi selectează numărul de monede. 

  

Schimbă suma pariului meu 

Suma totală a pariului tău este numărul de monede pariate per linie de plată, înmulțit cu 
numărul liniilor de plată. 
  
Atingere Pariu şi selectează numărul total de monede sau credite pe care vrei să pariezi per 
învârtire. 
  
Este posibil ca jocul pe care îl joci să nu aibă opţiunea de a paria în credite. 
  

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 95.43%.  
  

Schimbare de la monede la credite 

Aveți posibilitatea să modificați soldul, pariul și de a câștiga sume pentru a afișa în monede 
sau credite. 
  
Atingere Monede pentru a converti la credite, sau atingere Credite pentru a converti la 
monede. 
  
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci. 
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