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REGULILE JOCULUI 

Toate simbolurile platesc de la stanga la dreapta pe role adiacente incepand cu rola din capatul stang. 

5 -5000 5 -2000 5-750 5-750
4 -1000 4-400 4-100 4-100
3 -100 3-40 3 -25 3 -25

2 -10 2-5 2-5 2-5

5-150 5 -150 5 -150 5 -100 5 -100
4-40
3-5

4 -40 
3-5

5 - 200x miza totala
4 - 20x miza totala

3 - 2x miza totala 

4-40 4 -25 
3-5 3-5

Acest simbol este atat "SCATTER" cat fi 
"WILD" fi inlocuiefte toate simbolurile. 
5x simboluri WILD platesc conform 
tabelului de pla\i ale simbolului WILD 

4 -25
3-5

Cu 3 sau mai multe a pe role se declan,eaza RUNDA DE JOCURI
GRATUITE. 

REGULILE JOCULUI 

in RUNDA DE JOCURI GRATUITE, se acorda 10 jocuri 
gratuite. 
inainte de inceperea rundei va fi ales in mod aleatoriu un 
simbol special expandabil. 
Simbolul special expandabil platefte conform tabelului de 
plati, pe toate rolele, chiar si pe pozitii neadiacente. 
in timpul JOCURILOR GRATUITE, d�pa ce platesc 
simbolurile normale, simbolul special se extinde pe 
verticala fi acopera toate cele 3 pozi\ii ale rolei. 
Expandarea se produce doar daca exista suficiente 
simboluri pentru un ca,tig. 

Cu 3 sau mai multe � pe role in timpul RUNDEI DE JOCURI GRATUITE se declanseaza o noua RUNDA DE 
JOCURI GRATUITMe va fi jucata la sfarfitul rundei curente. inainte de incepere� rundei, un nou simbol 

expandabil este ales aleator pentru RUNDA DE JOCURI GRATUITE. Nu exista limita pentru numarul de redeclan,ari 
pentru RUNDA DE JOCURI GRATUITE. 

REGULILE JOCULUI 

VOLATILITATE ff ff f 
Jocurile cu volatilitate ridicata platesc in medie mai rar, insa au o ,ansa mai mare de a acorda caftiguri mari intr-o 

,P.erioada scurta de timp. 
Toate simbolurile platesc de la stanga la dreapta pe liniile active.

Caftigul din Jocurile Gratuite este adaugat la ca,tigul pe linie. 
Toate ca,tigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie. 

••••• ••••• ••••• ••••• • ••••

1 IIIII 2 IIIH 3 ===== 4 ===== 5 IHII 

••••• ••••• ••••• ••••• • ••••

6 ===== 711111 8 ===== 9111:1 10111:1 

Toate sumele sunt exprimate ca fi castiguri reale in fise 
Atunci cand se ca,tiga pe mai multe linii, toate ca,tigurile se adauga la 

caftigul total. 
Numai eel mai mare caftig este platit pentru fiecare linie. 

Defecfiunile anuleaza toate pla\ile fi jocurile. 

P o\i folosi butoanele SPACE fi ENTER de pe tastatura pentru a incepe �i a opri jocul. 

MlzA MINIMA: 0,10€ 
MlzA MAXIMA: 50,00€ 

RTP-ul teoretic al acestui joc este 96.51 % RTP alternativ: 95.5%




