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REGULILE JOCULUI 

LORELEI´S PEARLS 

Nume LORELEI´S PEARLS 

Vanzator Red Rake Gaming  

Versiune LORELEI´S PEARLS 

Type of game Videoslot 

Geometrie 5X3 

Tehnologie HTML5 

Jackpot progressive Nu 

Caracteristica bonusului Acest joc are o caracteristică bonus care constă din 

mai multe jocuri gratuite 
 

Castig Jucator 95.4% 

Mod Auto Da 

 

 

REGULILE JOCULUI 

 LORELEI'S PEARLS este o joc de slot cu 5 role, 3 rânduri și 25 de linii și o secvență 

de învârtiri gratuite. 
 Butonul ROTIRE începe o învârtire cu pariul ales. 

 Când apeși butonul ROTIRE AUTOMATĂ, vei juca automat numărul de rotiri 
selectate. 

 În cazul în care o combinație de simboluri ar oferi mai mult de un singur câștig, 
combinația cu cele mai mari câștiguri va fi acordată cu configurația care produce cel 
mai mare multiplicator. 

 Combinațiile câștigătoare și plățile sunt indicate în TABEL DE PLĂȚI. Câștigurile 
care apar în acest tabel sunt exprimate în moneda care este folosită pentru joc în 

acel moment. 

 Simbolul Wild poate înlocui orice alt simbol, cu excepția simbolurilor Bonus 

 și Lorelei . 

 Simbolul  dublează câștigul când înlocuiește alte simboluri 

 Obțineți trei simboluri Lorelei pe rolele 2, 3 și 4 pentru a declanșa „mini jocul 
fuziunea simbolurilor Lorelei”. 

MINI JOCUL FUZIUNEA LORELEI 

 Câștigurile sunt proporționale cu pariul plasat în învârtirea care a declanșat 

mini-jocul. 

 Vi se vor acorda inițial 3 învârtiri și 7 simboluri Lorelei cu cea mai mică 
valoare a câștigului, plasate aleatoriu pe role. 



 

 Și simbolul  poate să apară pe role. Dacă se întâmplă astfel, acesta se 
va învârti și va rămâne fixat pe poziție pe durata mini jocului. 

 Dacă într-o învârtire apare cel puțin un simbol , numărul de învârtiri 

rămase va fi resetat la 3. 

 Apăsați pe butonul  pentru fiecare învârtire. 

 După fiecare învârtire, simbolurile  se vor uni în cel mai bun mod posibil 

pentru a forma combinația cu cea mai mare plată totală. 

 Fiecare simbol  poate fi unit o singură dată în fiecare învârtire. 
 După ce mini jocul s-a încheiat, sumele afișate pentru toate uniunile vor fi 

combinate pentru a acorda câștigul total. 

 Mini jocul se va încheia când nu au mai rămas învârtiri sau când rolele au 
fost complet acoperite. 

 Jackpotul GRAND va fi acordat când toate rolele au fost acoperite cu 

simboluri . 
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BONUS RUNDĂ GRATUITĂ 

BRG-urile (Bonus rundă gratuită) sunt runde de care poți beneficia complet gratuit. Acestea 

sunt acordate la discreția operatorului cazinoului, nu în urma jocului obișnuit. Dacă 

beneficiezi de BRG-uri, vei fi notificat atunci când jocul se încarcă și o fereastră de notificare 

va fi, de asemenea, afișată atunci când BRG-urile se termină pentru a te înștiința că 

următoarea rundă te va costa valoarea stabilită a mizei. Valoarea pariului nu poate fi 

modificată și regulile aplicabile rundelor sunt similare cu cele pentru modul normal de joc. 
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TABEL DE PLĂȚI 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  


