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Agent Jane Blonde Returns 

Despre Agent Jane Blonde Returns 

Agent Jane Blonde Returns este un aparat slot cu cinci role, cincisprezece linii de plată și 
doua sute de monede, inclusiv: 
  

• Simbolurile obișnuite 

• Simbol Wild 

• Simbol scatter 

• Funcția Reînvârtiri 

• Funcția Realizări de pe tabelul de plăți 

• Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci. 
  

Regulile jocului 

Generalităţi 
  

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

• Numărul de monede per linie se calculează numai cu primele 5 linii de plată. De 
exemplu, pariu de 5 monede per învârtire x primele 5 linii de plată = pariu total de 25 
de monede. 

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

• 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. 

• Câştigurile bonus sunt adăugate la câştigurile obişnuite. 

• 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. 

 
Simbolurile 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. 
 
Simbol Wild 
  

 

• Acest simbol creează un stack de simboluri în jocul obișnuit. 

• Acest simbol nu înlocuieşte simbolul scatter. 

• Acest simbol creează propria combinație de câștig. 
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Simbol scatter 
  

 

• Acest simbol nu poate fi substituit de simbolul wild. 

• Acest simbol nu apare în timpul funcției Reînvârtiri.  

• Acest simbol nu creează propriul câştig. 

 
Funcția Reînvârtiri 
  

• Simbolurile scatter care activează această funcție se transformă în simboluri wild.  

• Toate simbolurile wild afișate pe role sunt menținute.  

• Reînvârtirile continuă până când nu mai apar simboluri wild noi pe role.  

• Ești plătit doar pentru combinațiile câștigătoare la învârtirea de activare și rezultatele 
reînvârtirii finale.  

• Nu ești plătit pentru combinațiile de simboluri wild transformate la învârtirea de 
activare. 

• Nu ești plătit pentru combinațiile câștigătoare în timpul reînvârtirilor.  

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

• Câştigurile sunt colectate în mod automat la sfârşitul funcției. 
 
Funcția Realizări de pe tabelul de plăți 
  
Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în jocul pe care îl joci. 

  

• 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 și după ce ieși din joc. 

• Câștigurile din jocul obișnuit sunt considerate realizări. 

• Câștigurile obținute prin substituirea cu un simbol wild nu sunt înregistrate drept 
realizări. 

  

Comenzile jocului 

Articol Descriere 

Casetă Sold Afișează soldul tău în cazinou.  

Casetă Pariu Afișează suma totală a pariului pentru fiecare învârtire.  

Casetă 
Câștiguri 

Afișează câștigurile tale cele mai recente.  
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Articol Descriere 

 
Butonul Pariu 

Afișează opțiunile tale pentru pariu. În funcție de jocul tău, este posibil ca 
unele dintre aceste opțiuni pentru pariu să nu fie aplicabile. 
  

(+) sau (-) 
Selectează suma totală pe care vrei să pariezi. 
Mărime monedă 
Selectează mărimea monedei pe care vrei să pariezi. 
Monede per linie 
Selectează numărul de monede pe care vrei să pariezi per linie de 
plată. 
Monede sau monede pariate 
Selectează numărul de monede pe care vrei să pariezi. 
Linii 
Selectează numărul de linii de plată pe care vrei să joci. 
Pariu rapid 
Afișează o varietate de opțiuni pentru pariu rapid, pentru a-ți 
selecta suma totală de pariere.  
Pariu maxim sau Maxim 
Plasează pariul maxim permis. În funcție de jocul tău, aceasta îți 
transformă mărimea monedei și numărul de monede în pariul 
maxim permis. 

 
Butonul Învârte 

Începe jocul. 

 
Butonul Oprire 

Afișează rezultatele învârtirii rapide. Acest lucru nu influențează rezultatele 
învârtirii. 

 
Butonul Joc 
automat 

Afișează opțiunile de Joc automat unde poți selecta să învârți un număr 
determinat de ori în succesiune, fără a interacționa cu jocul. 
  

 Vreau să aflu mai multe despre Joc automat 
  

 
Butonul Stop joc 
automat 

Afișează numărul de învârtiri rămase și poate opri sesiunea. Acest lucru 
nu influențează rezultatele învârtirii. 

 
Butonul Învârtire 
rapidă 

Învârtirea rapidă mărește viteza de învârtire a rolei pentru a îți afișa 
rezultatele mai repede. Acest lucru nu influențează rezultatele învârtirii. 
  

 Vreau să aflu mai multe despre opțiunile jocului 

 
Butonul Meniu 

Afișează setările jocului și tabelul de plăți al jocului. 

Buton X Închide jocul. 
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  Fiecare joc are opțiuni și setări de Joc automat diferite. Este posibil ca unele dintre acestea să nu fie 
disponibile în jocul pe care îl joci. 

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 96.45%.  
  
  


