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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 pe care pariezi, înmulţit cu 
multiplicatorul pariului. 

• Poţi paria până la 10 monede per învârtire. 

•  Se aplică un multiplicator de pariu de 25 per învârtire. De exemplu, pariu de 5 
monede per învârtire x multiplicator de pariu 25 = pariu total de 125 monede. 

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

Simboluri obișnuite 

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

• Un câştig obişnuit este plătit per modul de plată. Dacă ai mai multe combinaţii, ţi se 
plăteşte câştigul care are valoarea cea mai mare. 

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

• Plăţile obişnuite depind de numărul de monede pe care pariezi per învârtire. 

• Câştigurile bonus şi scatter sunt adăugate la câştigurile obişnuite. 

Simbol Wild 

 
• Înlocuieşte alte simboluri pentru a completa câștigurile. 

• Apare numai pe rolele 2 şi 4. 

• Nu înlocuieşte simbolul scatter. 

• Nu creează propria combinaţie de câştig. 

• Se aplică regulile câştigului obişnuit. 

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. 

• Nu este substituită de simbolul wild. 

• Câştigurile Scatter sunt afişate ca o valoare a multiplicatorului în tabelul de plăţi. 

• Plăţile scatter depind de pariul tău total. 

• Câştigurile bonus şi scatter sunt adăugate la câştigurile obişnuite. 

• Activează învârtiri gratuite atunci când trei sau mai multe apar pe role. 
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Învârtiri gratuite 

Învârte gratis! 
  

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

• Primeşti 15 învârtiri gratuite. 

• Toate câştigurile sunt triplate în timpul învârtirilor gratuite. 

• Se activează din nou atunci când trei sau mai multe simboluri scatter apar pe role. 
Primeşti alte 15 învârtiri gratuite. 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. 

• Funcţia Respin nu este disponibilă în timpul învârtirilor gratuite. 

• Câştigurile bonus şi scatter sunt adăugate la câştigurile obişnuite. 

Funcția Respin 

• Poţi să faci respin pentru o rolă la sfârşitul unei învârtiri contra unui cost suplimentar. 
Costul este calculat în credite. 

• Costul unui respin este calculat în mod separat pentru fiecare rolă. 

• Costul per respin nu indică o şansă mai mare sau mai mică de câştig. 

• Schimbarea mărimii monedei afectează calculul costului de respin. Astfel, dacă 
schimbi mărimea monedei după o învârtire, funcţia respin este dezactivată până când 
învârţi din nou. 

• Poţi face respin pentru o rolă de mai multe ori. 

• Eşti plătit numai pentru combinaţiile noi câştigătoare care s-au format ca urmare a 
funcţiei respin. 

• Funcţia Respin nu este disponibilă în timpul învârtirilor gratuite. 

Realizări de pe tabelul de plăți 

• Urmăreşte starea câştigului tău prin evidenţierea combinaţiilor de simboluri pe care 
le-ai câştigat. 

• Atunci când câştigi, toate combinaţiile pentru acelaşi simbol sunt evidenţiate. 

• Realizările sunt permanent evidenţiate în tabelul de plată, chiar dacă ieşi din joc. 

• Câştigurile din jocul obişnuit sunt considerate realizări. 

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

• Câştigurile la învârtiri gratuite nu se consideră realizări. 

Învârtire rapidă  

Învârtirea rapidă măreşte viteza de învârtire a rolei pentru a îţi afişa rezultatele mai 
repede. Acest lucru nu influențează rezultatele învârtirii. 
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1. Atingere Meniu. 
2. Atingere Setări. 
3. Atingere învârtire rapidă Oprită.  

  
Pentru a dezactiva învârtirea rapidă, atingere învârtire rapidă Pornită. 
  
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 pe care pariezi, înmulţit cu multiplicatorul 
pariului. 
  

1. Atingere Meniu. 
2. Atingere Setări. 
3. Atingere Mărime monedă şi selectează o mărime a monedei. 
4. Atingere Monede pariu şi selectează numărul de monede. 

Schimbă suma pariului meu 

Suma totală a pariului tău este numărul de monede pe care pariezi, înmulţit 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. 

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. 


