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Lara Croft® Temples and Tombs™ 

Plăți pentru joc 

Câștigurile plătite în aparatul de sloturi depind de simbolurile afișate în zona rolelor, odată ce 
rolele s-au oprit. 
  
Toate tabelele de plăți afișează numărul de credite câștigate pentru fiecare combinație 
câștigătoare. 
  
Plățile modurilor 
Câștigurile modurilor se calculează prin înmulțirea plății combinației cu multiplicatorul de 
câștig și multiplicatorul pariului. 
  
Pentru ca o combinație de simboluri obișnuite să producă o combinație câștigătoare, trebuie 
respectate următoarele criterii: 
  

• Simbolurile trebuie să fie unul lângă altul pe role adiacente, începând de la stânga la 
dreapta. 

• În cazul combinațiilor câștigătoare care plătesc, o astfel de combinație trebuie să 
înceapă cu rola din capătul stâng în orice poziție și să continue pe rolele adiacente.  

  
Multiplicatorul de câștig este aplicat plăților odată cu dezvăluirea fiecărui câștig. 
  
Multiplicatorul de câștig se mărește cu fiecare rotire consecutivă, până la un maxim. 
  
Multiplicatorul de câștig al Jocului de bază începe la 1 și se mărește la 2, 3 și 5 cu fiecare 
rotire câștigătoare. 
  
Plățile pentru jocul Învârtiri gratuite 
Primești 8 învârtiri gratuite pentru fiecare mod în care Învârtirile gratuite sunt declanșate. 
  
Toate pariurile jucate în Învârtiri gratuite sunt la fel ca învârtirea care a declanșat funcția 
Învârtiri gratuite. 
  
Multiplicatorul de câștig al Învârtirilor gratuite începe la 3 și se mărește la 6, 9, și 15 cu 
fiecare rotire câștigătoare. 
  

Regulile jocului 

A se vedea secțiunile de mai jos pentru informații despre regulile jocului. 
  
Reguli generale 
Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile. 
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Regulile simbolului Wild 

 
  

1. Simbolul Wild apare pe rolele 2, 3 și 4. 
2. Simbolul Wild poate înlocui orice simbol, inclusiv simbolul Învârtiri gratuite. 

  
Regulile pentru Jackpot 

 
  

1. Atunci când nu mai sunt posibile rotiri din Rolling Reels™, jucătorul poate primi un 
singur Jackpot. 

2. Fiecare simbol Wild de pe ecran la momentul evaluării modurilor va fi colectat. 
3. Șansa de a câștiga Jackpotul crește cu fiecare simbol Wild colectat, până la 

maximum 100%. 
4. Odată câștigat, este acordat un singur Jackpot: Minor, Major sau Mare. 
5. Toate câștigurile Jackpot sunt multiplicate cu pariul total. 

  
Regulile Rolling Reels™ 
 

1. Orice câștig activează funcția Rolling Reels™. 
2. Combinațiile câștigătoare sunt eliminate din role după ce ești plătit. Când funcția 

Învârtiri gratuite este declanșată, combinațiile câștigătoare sunt eliminate după ce 
funcția a fost finalizată. 

3. Dacă o combinație câștigătoare rezultă din simboluri schimbătoare, ești plătit din nou. 
Simbolurile de deasupra simbolurilor eliminate își schimbă poziția pentru a umple 
spațiile goale. 

4. Primești o valoare de multiplicare la fiecare câștig consecutiv. Valoarea 
multiplicatorului crește la fiecare câștig consecutiv. 

5. Acest procedeu se repetă, cu posibilitatea creșterii câștigurilor tale fără să pariezi pe 
altă învârtire. 

  
Regulile Șirului multiplicator 

  
1. Multiplicatorul de câștig este aplicat la plățile modurilor odată cu dezvăluirea fiecărui 

câștig. 
2. Multiplicatorul de câștig se mărește cu fiecare rotire consecutivă, până la un maxim. 
3. Multiplicatorul de câștig al Jocului de bază începe la 1 la fiecare învârtire de bază și 

continuă la 2, 3 și 5 cu fiecare rotire câștigătoare. 
4. Multiplicatorul de câștig al Învârtirilor gratuite începe la 3 la fiecare învârtire gratuită 

și continuă la 6, 9, și 15 cu fiecare rotire câștigătoare. 
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Regulile simbolului Învârtiri gratuite 

 
  

1. 3 simboluri Învârtiri gratuite pot forma o combinație câștigătoare. 
2. Simbolurile Învârtiri gratuite pot fi substituite de simbolul Wild. 
3. 3 simboluri Învârtiri gratuite acordă 8 învârtiri din jocul Învârtiri gratuite per mod. 
4. Se pot acorda mai multe moduri Învârtirilor gratuite. 
5. A 4-a și a 5-a rolă nu sunt luate în considerare la premiile din Învârtirile gratuite. 

  
Regulile jocului Învârtiri gratuite 
 

1. Toate pariurile din timpul Învârtirilor gratuite sunt la fel ca învârtirea care le-a 
declanșat. 

2. Multiplicatorul de câștig al Învârtirilor gratuite începe la 3 la fiecare învârtire gratuită 
și continuă la 6, 9, și 15 cu fiecare rotire câștigătoare. 

3. Învârtirile gratuite pot fi reactivate în timpul jocului Învârtiri gratuite. 
  
Reguli pentru pariere și plată 
 

1. Câștigurile sunt plătite doar pentru cea mai mare combinație. 
2. Combinațiile câștigătoare pentru moduri se plătesc de la stânga la dreapta. Astfel, un 

simbol trebuie să fie afișat pe prima rolă a slotului pentru combinații câștigătoare de la 
stânga. O combinație de simboluri care începe de la o rolă diferită a slotului nu se 
plătește. 

3. Multiplicatorul tău de pariu este egal cu numărul de credite jucate împărțit la 0,20. De 
exemplu, un pariu de 0,40 credite per învârtire = 0,40/0,20 = un multiplicator de pariu 
cu valoarea 2.  

4. Pariul tău total este egal cu 0,20 credite înmulțit cu multiplicatorul de tău pariu. 
5. Câștigurile modurilor se calculează prin înmulțirea plății combinației cu multiplicatorul 

de câștig. 
6. Toate plățile afișate în tabelele de plăți se bazează pe pariul total. 
7. Toate tabelele de plăți afișează numărul de credite câștigate pentru fiecare 

combinație. 

Pictograme 

  
Mai jos sunt pictogramele utilizate pe parcursul jocului și descrierile acestora. 
  

Pictograme Descrieri 

 Meniul principal 

 Revenire 

 Micșorare 

 Mărire 
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Pictograme Descrieri 

 Pariu 

  Învârtire rapidă 

  Dezactivare sunet / Activare sunet 

 Joc responsabil 

 Loialitate 

 Istoric joc 

 Istoric tranzacție 

 Tranzacții bancare 

 Setări 

 Tabel de plată / Informații 

 Fișiere de ajutor 

 Sală de așteptare 

 Respinge 

  
Notă: 

• Este posibil ca unele dintre aceste opțiuni să nu fie disponibile în locația ta. 
  

Jucarea jocului 

Obiectivul jocului este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații 
câștigătoare. Plata depinde de combinațiile câștigătoare formate. 
  
Pentru a juca: 
  

1. Soldul tău este afișat în credite și este disponibil în bara de consolă. 
2. Pentru a selecta suma ta de pariere:  

  

Panoul pentru setările calculatorului. 

• Deschide Meniul făcând clic pe pictograma . 

• Fă clic pe pictograma Setări . 

• Selectează valoarea dorită din opțiunile vizibile. 

• Derulați în sus sau în jos cu rotița mouse-ului sau utilizând bara de defilare pentru 
mai multe opțiuni. 
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Bara de consolă a calculatorului 

• Fă clic pe zona Pariu. 

• Selectează valoarea dorită din opțiunile vizibile. 

• Derulează în sus sau în jos cu rotița mouse-ului sau utilizând bara de defilare pentru 
mai multe opțiuni. 

• Fă clic pe Pariu max pentru a paria maximul permis. 

  

Mobil 

• Deschide Panoul de pariuri prin apăsarea pictogramei . 

• Apasă valoarea dorită din opțiunile vizibile. 

• Glisează în sus sau în jos în panoul de pariuri pentru mai multe opțiuni. 

• Apasă Pariu max pentru a paria maximul permis. 

  
3. Fă clic sau apasă Învârtire pentru a porni învârtirea rolelor. 
4. După oprirea rolelor, câștigurile sunt evidențiate dacă ai o combinație câștigătoare. Ți 

se plătește suma câștigată afișată în caseta Câștig. 
5. Dacă nu ai o combinație câștigătoare, jocul este terminat, iar tu poți juca din nou. 

  

Setări 

Panoul pentru Setări oferă acces la mai multe setări de joc. 
  

Computer 

1. Deschide Meniul făcând clic pe pictograma . 

2. Fă clic pe pictograma Setări . 

  

Mobil 

1. Deschide Meniul apăsând pictograma . 

2. Apasă pictograma Setări . 

  
Poți alege ce să pornești sau să oprești. 
  

• Ecran intro afișează ecranul introductiv la pornire. 

• Afișare tutorial la pornire (doar mobil). 

• Învârtirea rapidă sporește viteza de învârtire a rolei slotului. 

• Toate sunetele controlează toate sunetele, inclusiv sunetele jocului și cele de fundal. 

• Sunetele jocului controlează sunetele pentru consolă și învârtiri, precum și pentru 
combinațiile și secvențele de câștig. 

• Muzica de fundal controlează muzica de fundal.  
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Notă: 
 

• Este posibil ca unele dintre aceste opțiuni să nu fie disponibile în locația ta. 

• Sunetele jocului și Muzica de fundal sunt active numai dacă opțiunea Toate 
sunetele este pornită 

  

Joc automat 

Poți învârti de un număr determinat de ori, în succesiune, fără a interacționa cu jocul, utilizând 
funcția Joc automat.  
  
Despre Jocul automat 
 

• Este posibil ca Jocul automat și unele opțiuni asociate să nu fie disponibile în jocul 
tău. 

• Trebuie setată o sumă de pariu înainte de începerea sesiunii Joc automat, întrucât 
Jocul automat joacă cu ultima valoare a pariului. 

• Jocul automat poate fi oprit în orice moment. Acest lucru nu influențează rezultatele 
învârtirii. 

• Activarea oricărei funcții va conduce la oprirea Jocului automat. 
  

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 96.05%.  
  


