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Generalităţi 

• În acest joc toate cele 243 moduri de plată sunt permanent activate. 

• Suma totală a pariului tău este numărul de monede pariate, înmulțit cu multiplicatorul 
pariului. 

• Poți paria până la 10 monede per învârtire. 

• Se aplică un multiplicator de pariu de 30 per învârtire. De exemplu, pariu de 5 
monede per învârtire x multiplicator de pariu 30 = pariu total de 150 de monede. 

• Câştigurile obişnuite sunt create atunci când aceleaşi simboluri apar unele lângă 
altele, cu unul din simboluri afişat pe prima rolă a slotului. 

• Câştigurile multiple obişnuite sunt plătite per mod de plată. Dacă ai mai multe 
combinaţii, eşti plătit pentru toate câştigurile. 

• Câştigurile obişnuite sunt afişate în monede în tabelul de plăţi. 

• Câştigurile obişnuite sunt calculate prin înmulţirea sumei de pe tabelul de plată cu 
numărul de monede pe care pariezi per învârtire. 

• Combinaţiile scatter câştigătoare pot să apară în orice poziţie pe role. 

• Câștigurile bonus și scatter sunt adăugate la câștigurile obișnuite. 

• Dacă există mai multe combinaţii câştigătoare pentru acelaşi simbol pe un mod de 
plată, ţi se plăteşte numai valoarea celei mai mari combinaţii. 

• Pentru a îţi transforma suma câştigului în monede la credite, înmulţeşte numărul de 
monede câştigate cu mărimea monedei pe care pariezi. 

 

Simbol Wild, multiplicator 

 
• Înlocuieşte alte simboluri pentru a completa câștigurile. 

• Înmulţeşte plata cu 2 atunci când simbolurile completează un câştig. 

• Nu înlocuieşte simbolul scatter. 

• Creează propriile câştiguri atunci când simbolurile wild multiple apar unele lângă 
altele, cu unul din simboluri afişat pe prima rolă a slotului. Aceste câștiguri nu sunt 
multiplicate. 

• Se aplică regulile câştigului obişnuit. 

• Câştigurile obţinute prin substituirea cu un simbol wild, multiplicator nu se consideră 
realizări. 

  

Simbol Scatter 

 
• Nu trebuie să apară unul lângă altul pe un mod de plată pentru a câştiga. 

• Creează un câştig scatter atunci când două sau mai multe apar oriunde pe role. 
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• Nu este substituită de simbolul wild, multiplicator. 

• Activează Great Hall of Spins atunci când trei sau mai multe apar pe role. 

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

• Câştigurile Scatter sunt calculate prin înmulţirea sumei de pe tabelul de plăţi cu 
numărul total de monede pariate. 

  

Great Hall of Spins 

 
• Se activează atunci când trei sau mai multe simboluri scatter apar pe role. 

• Activează un număr specific de ori pentru a debloca jocurile bonus cu învârtiri 
gratuite. 

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

• Poţi juca unul din cele patru jocuri bonus cu învârtiri gratuite: 

• Jocul bonus Valkyrie  

• Jocul bonus Loki  

• Jocul bonus Odin 

• Jocul bonus Thor 
  

Bonusul Valkyrie 

 
• Deblocat întotdeauna. 

• Primeşti 10 învârtiri gratuite. 

• Toate câştigurile sunt înmulţite cu 5.  

• Dacă apar trei sau mai multe simboluri scatter într-o învârtire gratuită, primeşti 
învârtiri suplimentare. Acestea sunt adăugate la numărul de învârtiri gratuite rămase. 

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

  

Bonusul Loki 

 
  

• Activează bonusul de 5 ori pentru a debloca. 

• Primeşti 15 învârtiri gratuite. 
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• Dacă apar două, trei, patru sau cinci simboluri scatter într-o învârtire gratuită, câştigi 
una, două, trei, respectiv patru învârtiri gratuite suplimentare. Acestea sunt adăugate 
la numărul de învârtiri gratuite rămase. 

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

  

 
  

• Un simbol afişat pe rola 3 transformă până la cincisprezece simboluri în simboluri 
wild.  

• Acest simbol plătește aceeași valoare ca și combinațiile sălbatice, simbol multiplicator 
așa cum este afișat pe tabela de plăți. Valoarea de multiplicare 2x nu se aplică.  

  

Bonusul Odin 

 
• Activează bonusul de 10 ori pentru a debloca.  

• Primeşti 20 învârtiri gratuite. 

• Orice câştig activează funcţia Wild Raven.  

• Simbolurile sunt transformate în mod aleatoriu în simboluri multiplicator. 

• Înmulţeşte plata cu până la 6 atunci când simbolurile completează un câştig. 

• Învârtirile gratuite nu pot fi reactivate. 

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

  

Bonusul Thor 

 
• Activează bonusul de 15 ori pentru a debloca.  

• Primeşti 25 învârtiri gratuite. 

• Orice câștig activează funcția Rolling Reels™. 

• Dacă ai un câştig, eşti plătit, iar simbolurile câştigului sunt eliminate. Simbolurile de 
deasupra își schimbă poziția pentru a umple spațiile goale. 

• Dacă ai un câştig din simboluri schimbătoare, eşti plătit din nou cu o valoare a 
multiplicatorului în creştere. Acest lucru continuă până când nu mai ai câştiguri.  

• Valoarea multiplicatorului creşte cu 1. Valoarea multiplicatorului maxim este 5. 

• Valoarea multiplicatorului se resetează la 1 dacă simbolurile schimbătoare nu 
completează un câştig. 
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• Învârtirile gratuite nu pot fi reactivate. 

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

  

Bonusul Wild Storm 

• Activează în mod aleatoriu în jocul slot obişnuit. 

• Până la cinci role sunt transformate într-o rolă wild. 

• Pe o rolă wild, toate poziţiile simbolului înlocuiesc alte simboluri pentru a completa 
câştiguri. 

• Simbolurile wild, multiplicator şi scatter nu apar. 

• Câştigurile obişnuite din bonusul Wild Storm sunt considerate realizări. 
  

Realizări de pe tabelul de plăți 

• Urmărește starea câștigului tău prin evidențierea combinațiilor de simboluri pe care 
le-ai câștigat. 

• Atunci când câștigi, toate combinațiile pentru același simbol sunt evidențiate. 

• Realizările sunt permanent evidențiate în tabelul de plăți, chiar dacă ieși din joc. 

• Câștigurile din jocul obișnuit sunt considerate realizări. 

• Câştigurile obişnuite din bonusul Wild Storm sunt considerate realizări. 

• Câştigurile obţinute prin substituirea cu un simbol wild, multiplicator nu se consideră 
realizări. 

• Câştigurile Great Hall of Spins nu se consideră realizări. 
  

AutoPlay 

AutoPlay îți permite să joci automat un număr setat de jocuri consecutive fără să 
interacționezi cu jocul.  
  

• AutoPlay se joacă cu ultima valoare de pariu selectată, așadar înainte de a începe 
AutoPlay trebuie să selectezi o sumă de pariu. 

• Fiecare joc are opțiuni și setări AutoPlay diferite. Este posibil ca unele dintre acestea 
să nu fie disponibile în jocul pe care îl joci. 

• Numărul de învârtiri rămase în sesiunea AutoPlay este afişat în joc. 
  
Pentru a începe AutoPlay: 
  

1. Selectează o sumă de pariu.  
2. Atingere și apăsați lung Spin sau atingere AutoPlay. În unele jocuri aceasta începe 

sesiunea și continuă până când apeși Stop. 
3. Selectează opțiunile pentru AutoPlay. 
4. Atingere Start AutoPlay sau Joacă. 
5. Atingere Stop pentru a opri AutoPlay. Atingere acest buton nu influențează 

rezultatele învârtirii. 



- Confidential - 

Page 7 of 8 Copyright © Microgaming 2013 

 

Opțiuni AutoPlay 
  
Opțiunile AutoPlay diferă de la un joc la altul. Este posibil ca jocul tău să nu fie prevăzut cu 
toate aceste opțiuni. 
  

Număr de învârtiri Setează numărul de învârtiri pe care vrei să le joci. 

Setări pariu Setează suma de pariu pe care vrei să joci. 

Până când se oprește Setează sesiunea pentru a juca până când selectezi Stop. 
Acest lucru nu influențează rezultatele învârtirii. 

Limită de câștig sau Dacă 
câștigi cel puțin 

Oprește sesiunea dacă câștigul depășește sau este egal cu 
suma selectată. 

Limită de pierdere sau 
Dacă suma scade cu 

Oprește sesiunea dacă soldul tău scade sau este egal cu 
suma selectată. 

  
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci. 
  
Pagină actualizată ultima dată pe 28/02/2018 
 

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. 
  

Configurează-mi pariul total 

Suma totală a pariului tău este numărul de monede pariate, înmulțit cu multiplicatorul pariului. 
  

1. Dreapta diapozitiv la Setări. 
2. Atingere Mărime monedă şi selectează o mărime a monedei. 
3. Atingere Monede şi selectează numărul de monede. 
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Schimbă suma pariului meu 

Suma totală a pariului tău este numărul de monede pariate, înmulțit cu multiplicatorul pariului. 
  
Atingere Pariu şi selectează numărul total de monede sau credite pe care vrei să pariezi. 
  
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 96.65%.  
  

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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