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Sisters of Oz™: WowPot™  

Simbol Wild 

 
•  Simbolul Wild este atât un simbol Wild, cât și Scatter.  

•  Simbolul Wild poate înlocui toate simbolurile, cu excepția simbolului Declanșator 
progresiv.  

Simbol Scatter 

 
•  3, 4 sau 5 simboluri Scatter acordă de 2, 10, respectiv 100 de ori pariul.  

•  Simbolurile scatter se plătesc în orice poziție.  

•  Câștigurile simbolului Scatter sunt adăugate la câștigurile de linie. În cazul unui 
câștig de simbol Scatter și al unui câștig de linie, ți se plătesc ambele câștiguri, dat 
fiind faptul că simbolul Scatter nu trebuie să apară pe o linie de plată pentru a câștiga.  

•  3, 4 sau 5 simboluri Scatter declanșează 5, 7, respectiv 10 învârtiri gratuite.  

Învârtiri gratuite 

•  La fiecare învârtire gratuită apare un bloc Jumbo.  

•  Câștigurile de linie sunt multiplicate cu x2 în Învârtiri gratuite. Acest multiplicator nu 
se aplică câștigurilor jackpotului progresiv.  

•  Roata progresivă poate fi declanșată în Învârtirile gratuite.  

•  Roata progresivă poate fi declanșată cel mult o dată per pariu.  

•  Simbolurile Scatter și Declanșator progresiv pot apărea pe rolele 1 și 5.  

•  2 simboluri Scatter acordă 3 învârtiri gratuite suplimentare. Învârtirile gratuite nu pot fi 
declanșate din nou cu mai mult de 2 simboluri Scatter.  

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

Roată progresivă 

 
•  Simbolurile Declanșator progresiv pot apărea peste anumite simboluri.  

•  Colectarea simbolurilor Declanșator progresiv acordă șansa de declanșare a unei 
învârtiri a Roții progresive.  

•  Numai simbolurile Declanșator progresiv colectate în timpul învârtirii curente 
contribuie la șansa de declanșare a unui jackpot progresiv.  
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•  Șansa de a declanșa scale cu pariu.  

•  Colecția grafică de poturi din joc are strict rol de divertisment vizual și nu influențează 
acordarea unui jackpot progresiv.  

•  Dacă activezi Roata progresivă și funcția Învârtiri gratuite, Roata progresivă se 
activează prima. Apoi se activează funcția Învârtiri gratuite. Apoi, câștigurile de la 
ambele funcții se adaugă la câștiguri.  

•  Roata progresivă acordă 1 din 4 jackpoturi progresive garantate.  

•  Un jackpot progresiv este un premiu care se acumulează constant, finanțat dintr-un 
procent din pariurile jucătorilor.  

•  Dacă o valoare progresivă crește peste câștigul său mediu, va fi afișată o animație 
de foc peste contorul respectiv al valorii progresive.  

•  Roata progresivă este formată dintr-o roată împărțită în segmente colorate. Fiecare 
segment este asociat unui jackpot progresiv.  

•  În funcție de poziția în care se oprește roata, se va acorda unul dintre jackpoturile 
progresive.  

•  Jackpoturile progresive sunt disponibile doar pentru jucătorii reali.  

•  Când este câștigat un jackpot progresiv, toți jucătorii din întreaga lume sunt notificați, 
iar jackpotul progresiv se resetează.  

•  Jackpotul progresiv WowPot™se resetează la 2.000.000 de credite.  

•  Jackpotul progresiv Major se resetează la 50.000 de credite.  

•  Jackpotul progresiv Minor se resetează la 100 de credite.  

•  Jackpotul progresiv Mini se resetează la 10 credite.  

•  Valorile curente ale jackpoturilor progresive sunt afișate în cadrul jocului.  

•  Cazinoul și-a luat toate măsurile de precauție posibile pentru a se asigura că valorile 
afișate în cadrul jocului corespund valorilor de pe serverul cazinoului.  

•  Valorile sunt revizuite și mărite periodic.  

•  Valorile de pe server sunt utilizate când se efectuează plata finală.  

•  Toate câștigurile jackpotului progresiv sunt independente de pariu.  

•  Doar o singură învârtire a Roții progresive poate fi premiată per pariu.  

•  Toate câștigurile jackpotului progresiv sunt supuse unei confirmări finale din partea 
cazinoului și furnizorului software-ului. Decizia lor este finală și nu va fi inițiată nicio 
corespondență în acest sens.  

•  Administrația cazinoului și furnizorul software-ului au dreptul să schimbe sau 
modifice oricare dintre aceste reguli și reglementări, la discreția acestora.  

•  Dacă administrația cazinoului și furnizorul software-ului renunță la oricare dintre 
aceste reguli și reglementări, acest lucru nu înseamnă că se va renunța la acestea 
automat, pe viitor.  

Blocuri Jumbo 

•  Simbolurile sunt în stack pe role.  

•  Stackurile de simboluri se pot combina pe cele 3 role centrale pentru a forma blocuri 
Jumbo.  

•  Un bloc Jumbo complet se extinde pe 3 x 4 poziții.  

Plăți de linie 

•  Câștigurile plătite pentru o linie de plată depind de simbolurile afișate pe linia de 
plată, odată ce rolele s-au oprit.  
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•  Câștigurile de linie se calculează prin înmulțirea plății combinației liniei cu pariul pe 
linie.  

•  Pariul per linie este pariul total împărțit la 20.  

•  Simbolurile trebuie să fie unul lângă celălalt pe o linie de plată pentru a produce o 
combinație de linie câștigătoare.  

•  Combinațiile de câștiguri de linii de plată se plătesc de la stânga la dreapta, o 
combinație câștigătoare de linii de plată trebuie să înceapă cu poziția din stânga a 
liniei de plată și să continue pe pozițiile adiacente de pe linia de plată.  

•  Câștigurile de linie sunt plătite doar pentru cea mai mare combinație de pe fiecare 
linie.  

•  Cel mult o combinație câștigătoare este plătită per linie de plată.  

•  Numai liniile disponibile pot produce o combinație de linie câștigătoare.  

•  Ești plătit cu totalul câștigurilor de pe toate liniile de plată care apar pe o învârtire.  

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.  

•  Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.  

Pictograme 

 
•  Joc automat  

 
•  Meniul principal  

 
•  Revenire  

 
•  Micșorare  

 
•  Mărire  



- Confidențial - 

Pagina 5 din 7 Copyright © Microgaming 2020 

 
•  Pariu  

 
•  Învârtire rapidă  

 
•  Dezactivare sunet / Activare sunet  

 
•  Joc responsabil  

 
•  Protecție jucător  

 
•  Loialitate  

 
•  Istoric joc  

 
•  Istoric tranzacții  

 
•  Tranzacții bancare  

 
•  Setări  
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•  Tabelul de plăți / Informații  

 
•  Fișiere de ajutor  

 
•  Sală de așteptare  

 
•  Respinge-o  

•  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.  

•  Soldul tău este afișat în credite și este disponibil în bara de consolă.  

•  Selectează pariul pe un dispozitiv mobil apăsând pictograma Pariu sau zona Pariu.  

•  Selectează pariul pe desktop prin intermediul Meniului principal sau al barei de 
consolă.  

•  Fă clic sau apasă pe butonul de învârtire pentru a învârti rolele.  

•  Selectează butonul Stop pentru a opri învârtirea curentă a rolei. De asemenea, acest 
lucru poate fi efectuat făcând clic pe role sau atingându-le. Acest lucru nu 
influențează rezultatele învârtirii.  

•  Dacă opțiunea este activată în Setări, poți apăsa bara de spațiu pentru a învârti sau 
pentru a opri.  

•  După oprirea rolelor, câștigurile sunt evidențiate dacă ai o combinație câștigătoare. Ți 
se plătește suma câștigată după cum este afișată în caseta Câștig.  

•  Dacă nu ai o combinație câștigătoare, jocul este terminat, iar tu poți juca din nou.  

Selectarea pariului 

•  Selectează pariul pe un dispozitiv mobil apăsând Pariu în bara de consolă sau 
apăsând pictograma Pariu.  

•  Selectează pariul pe desktop folosind pictogramele pentru Mărire și Micșoare de pe 
bara de consolă. De asemenea, poți selecta pariul din Meniul principal folosind 
pictograma Pariu sau făcând clic pe zona de pariere.  
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Joc automat 

•  Utilizând Jocul automat poți învârti un număr determinat de ori, în succesiune, fără a 
interacționa cu jocul.  

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

•  Activarea oricărei caracteristici va conduce la oprirea Jocului automat.  

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

•  Limită de câștig: setează o limită de câștig pentru sesiunea Jocului automat. Jocul 
automat se încheie dacă un singur câștig atinge această valoare.  

•  Limită de pierdere: setează o limită de pierdere pentru sesiunea Jocului automat. 
Jocul automat se încheie dacă soldul scade cu această valoare.  

•  Este posibil ca unele setări și funcții să nu fie disponibile în acest joc.  

Revenire la jucător 

•  Revenire la jucător (RTP) reprezintă procentul statistic teoretic din banii pariați în 
total de către jucători într-un joc, care este plătit ca și câștiguri de-a lungul timpului.  

•  Această valoare este fixă și nu se modifică.  

•  Acest joc are un jackpot progresiv. Jackpotul progresiv este finanțat de un procentaj 
al pariurilor jucătorilor. Contribuția la jackpotul progresiv este de 5,30%.  

•  Acest joc are un RTP de 86,70%.  

Setări 

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

•  Este posibil ca unele setări să nu fie disponibile în locația ta.  

•  Pentru a accesa panoul de Setări, deschide Meniul principal și selectează 
pictograma Setări.  

•  Poți alege ce setări activezi sau dezactivezi.  

•  Ecranul intro afișează ecranul introductiv la pornire.  

•  Setarea Afișare tutorial la pornire afișează tutorialul la lansarea jocului.  

•  Setarea Învârtire rapidă sporește viteza de învârtire a rolei slotului.  

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

•  Setarea Sunete joc controlează sunetele consolei și ale învârtirilor, precum și 
sunetele pentru combinațiile și secvențele de câștig. (Activată numai dacă setarea 
Toate sunetele este ACTIVATĂ.)  

•  Setarea Muzică de fundal controlează muzica de fundal. (Activată numai dacă 
setarea Toate sunetele este ACTIVATĂ.)  

•  Setarea Spațiu pentru a învârti îți permite să învârți rola utilizând bara spațiu a 
calculatorului.  


