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România 
 

INSTRUCȚIUNI ȘI DESCRIEREA JOCULUI  

 
 
 

CONȚINE JOCURILE ENUMERATE MAI JOS:  

 

ALCHEMY 

9 STARS 

DOUBLE STARS 

FRUIT FARM 

ICE BAR 27 

JOKER BOOM 

MULTIVEGAS 81 

NEON FRUITS 

POLY DIAMONDS 

PUPPET SHOW 

SECRETS OF EGYPT 

SIMPLY THE BEST 81 

STARS 

WANTED!
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FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE JOCULUI 
 
 
 
CÂMP PENTRU INFORMAȚII  

SOLD starea actuală, toți banii introduși sunt afișați aici (bani reali într-o monedă națională) 
CÂȘTIG întregul câștig e afișat aici (bani reali într-o monedă națională) 
PARIU (BANI) 
CREDIT 
PARIU (CREDITE) 
LINIE DE PARIU 
LINII 

miza actuală a jocului (bani reali într-o monedă națională) 
starea actuală, valoarea creditului recalculată în funcție de nivelul denominării (credite) 
miza actuală a jocului (credite) 
valoarea pariului per linie (credite) 
selectarea numărului de linii  

 
ELEMENTE DE CONTROL ȘI PRINCIPALELE BUTOANE DE CONTROL  

MENIU  afișează alte butoane 
ACASĂ  iese din joc și revine la pagina principală  
SUNET 
DENOMINARE 

 activează sau dezactivează sunetul 
selectează nivelul de denominare 

INFO  afișează informațiile despre joc 
START  începe jocul 
STOP   oprește jocul 
AUTOSTART  începe jocul automat până când creditul este epuizat și oprește jocul automat dacă este 

apăsat încă o dată 
PARIU  
TRECI PESTE 

 selectează miza unui joc 
în timpul animațiilor pentru liniile câștigătoare, trece peste animație 

   
 
ÎNCEPUTUL ȘI FINALUL JOCULUI  

Jocul poate fi început doar dacă este un număr suficient de credite în panoul pentru credite pentru miza selectată. După 
selectarea mizei și apăsarea butonului START, miza selectată este scăzută din panoul CREDIT, iar rolele reprezentate vor 
începe să se rotească. Rolele se opresc automat, dar pot fi oprite și prin apăsarea butonului STOP. Când rolele se opresc 
și afișează cel puțin o combinație câștigătoare, începe să ruleze o animație de câștig. Se poate trece peste animațiile de 
câștig prin apăsarea butonului TRECI PESTE. Câștigurile sunt transferate automat din panoul CÂȘTIG în panoul CREDIT 
după finalizarea animației. Jocul se termină în momentul în care CÂȘTIGUL este transferat în panoul CREDIT. Dacă rolele 
se opresc, dar nu este afișată nici o combinație câștigătoare, jocul este considerat finalizat. 
 
AUTOSTART: Prin apăsarea butonului AUTOSTART, jocul este repetat în mod automat până în momentul în care creditul 
se termină sau până când butonul este apăsat din nou. 
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PARIU 

Pariul minim per rotație este de 1 credite (0,01 RON)  
Pariul maxim este de 5.000 de credite (50 RON). 
Pariul nu poate fi modificat în timpul rotirii rolelor.  
Pariul nu poate fi modificat în jocurilor bonus. 
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ALCHEMY 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu cinci role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 5 linii câștigătoare 
RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 2.500.000 credite 
  

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 

fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 

 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BON US 

MULTIPLICATOR În cazul în care sunt 9, 12, 15 simboluri identice pe rolele 3, 4, 5, câștigurile sunt 

multiplicate cu x3, x4, x5. 

SIMBOL ALCHEMIST (WILD) 

 

EXTINDERE WILD 

 

OPȚIUNI BONUS ALE 

ALCHEMIST 

 

 

 

 

 

JOC BONUS CU ROTIRI 

GRATUITE 

Înlocuiește orice simbol cu excepția simbolului CARTE (SCATTER). 

 

SIMBOLUL ALCHEMIST (WILD) se extinde de sus în jos pe lungimea unei role, 

transformând fiecare simbol de pe rolă într-un SIMBOL ALCHEMIST (WILD). 

În cazul în care nu există o combinație câștigătoare, este posibil să se activeze una 

dintre următoarele opțiuni: 

- AMESTECARE: simbolurile sunt rearanjate pentru a crea combinații 

câștigătoare, 

- SCHIMBARE: toate simbolurile (J, Q, K, A) se schimbă în unul dintre acele 

simboluri, 

- APARIȚIE ALEATORIE WILD: unele dintre simbolurile de pe role se 

schimbă în simbolul ALCHEMIST (WILD). 

Simbolul CARTE (SCATTER) poate apărea doar pe rolele 1, 3 și 5. 3 simboluri 

CARTE (SCATTER) prezente oriunde pe role (1, 3 și 5) activează jocul bonus ROTIRI 

GRATUITE. Jucătorul poate alege unul dintre cele 3 jocuri bonus diferite: 

- 9 x Rotiri gratuite cu OPȚIUNEA SCHIMBARE, 

- 5 x Rotiri gratuite cu OPȚIUNEA AMESTECARE, 

- 7 x Rotiri gratuite cu OPȚIUNEA APARIȚIE ALEATORIE WILD, 

În timpul jocurilor bonus, câștigurile sunt proporționale cu pariul din jocul care a inițiat 

ROTIRILE GRATUITE. Nu este posibilă obținerea altor jocuri bonus în timpul unui 

joc bonus în desfășurare. 
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TABEL DE PLATĂ  

 

SIMBOL 2x 3x 4x 5x 

CARTE (SCATTER) 
- 5 - 9 ROTIRI 

GRATUITE 
- 

- 

ALCHEMIST (WILD) - - - - 

Cristal roșu 10 x n 20 x n 150 x n 500 x n 

Cristal albastru 6 x n 12 x n 32 x n 250 x n 

Inel 4 x n 8 x n 16 x n 120 x n 

Aur 3 x n 6 x n 12 x n 60 x n 

Mortar - 4 x n 8 x n 20 x n 

Lumânare - 3 x n 6 x n 15 x n 

A, K - 2 x n 4 x n 10 x n 

Q, J - 1 x n 2 x n 5 x n 

n = miza jocului 
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9 STARS 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu trei role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 5 linii câștigătoare 
RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 5.000.000 credite 
  

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 

fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 

 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL STEA  Simbolul STEA activează o STEA corespunzătoare în CÂMPUL BONUS pentru 

STELE. 

CÂȘTIG DUBLU 

 

JOC BONUS ROATA 

NOROCULUI 

În cazul unui câștig pe toate cele 5 linii câștigătoare (aceleași 9 simboluri pe toate 

cele trei role), câștigurile sunt automat dublate. 

9 stele aprinse în CÂMPUL BONUS pentru STELE activează JOCUL BONUS 

ROATA NOROCULUI. Roata este învârtită de două ori - în timpul primei rotiri, 

jucătorul primește unul dintre simbolurile câștigătoare, iar în timpul celei de-a doua 

rotiri, jucătorul primește MULTIPLICATOR (x2, x4, x8, x10). Factorul final de câștig 

este calculat prin înmulțirea factorului de câștig al simbolului extras cu multiplicatorul 

primit. CÂMPUL BONUS pentru STELE este legat de pariu - fiecare pariu are propriul 

CÂMP BONUS pentru STELE. 
 
 

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 

STEA 100 x n 

DIAMANT 30 x n 

ȘAPTE GALBEN 8 x n 

ȘAPTE ALBASTRU 8 x n 

ȘAPTE ROȘU 8 x n 

BAR GALBEN 4 x n 

BAR ALBASTRU 4 x n 

BAR ROȘU 4 x n 

CIREAȘĂ 2 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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DOUBLE STARS 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu trei role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 5 linii câștigătoare 
 27 de linii câștigătoare în cazul jocului bonus 
RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 
PLATĂ MAXIMĂ 

5.000 credite 
2.500.000 credite 

  
Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. 
 
  

SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

BAR-JOKER-SIMBOL BAR 

(JOKER) 

Înlocuiește orice simbol (WILD). 

JOC BONUS STEA DUBLĂ 

(SIMBOLUL STEA) 

3 simboluri STEA (STEA DUBLĂ) pe o linie câștigătoare activează un joc bonus atunci 

când jucătorul câștigă 10 ROTIRI GRATUITE. În timpul jocurilor bonus, câștigurile sunt 

proporționale cu pariul din jocul care a inițiat ROTIRILE GRATUITE, 27 de linii 

câștigătoare sunt activate (zigzag). Se poate obține un joc bonus suplimentar în timpul 

jocurilor bonus. 

  

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 

STELE (STELE DUBLE) 5 x n + 10 jocuri bonus 

77 100 x n 

Pepeni 30 x n 

3-BAR 20 x n 

Struguri 15 x n 

Clopote 10 x n 

Dolari 6 x n 

Prune 4 x n 

Portocale 3 x n 

Cireșe 2 x n 

n = miza jocului 
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FRUIT FARM 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu patru role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare 
 81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare 
RTP 95,4% 
PARIU MINIM 5 credite 
PARIU MAXIM 
PLATĂ MAXIMĂ 

5.000 credite 
2.700.000 credite 

  
Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
  

SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOLURI MARI Simbolurile pot apărea și în spații mai mari (2x2 sau 3x3). Acestea sunt contabilizate 

drept simboluri normale. 

OPȚIUNEA BONUS ARICI În cazul în care nu există o combinație câștigătoare pe role, ariciul poate apărea 

oriunde pe ecran pentru a schimba un simbol necâștigător într-unul câștigător, astfel 

încât jucătorul va obține un câștig bonus.  

  

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 

PEPENE 2 x n 20 x n 

STRUGURI 1 x n 10 x n 

PRUNĂ 0,8 x n 4 x n 

PORTOCALĂ 0,6 x n 3 x n 

LĂMÂIE 0,4 x n 2 x n 

CIREAȘĂ 0,2 x n 1 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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ICE BAR 27 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu trei role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 linii câștigătoare  
RTP 94,8% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 
PLATĂ MAXIMĂ 

5.000 credite 
2.680.000 credite 

 

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOLUL ICE BAR (WILD) 

SIMBOLURI DROP OFF 

Simbolul ICE BAR înlocuiește orice simbol. 

La finalul fiecărei runde, după ce câștigul este plătit, toate simbolurile de pe liniile 

câștigătoare care conțin un Ice Bar explodează și sunt înlocuite cu simbolurile de 

deasupra (opțiunea Drop Off). Simbolurile cad în ordinea în care apar pe role. Acest 

lucru multiplică factorul DropOff cu 2 - pentru un singur simbol căzut este luată în 

considerare o singură multiplicare. Apoi, câștigurile sunt reevaluate. Dacă după aceea 

se înregistrează un nou câștig cu Ice Bar, opțiunea Drop Off e declanșată din nou, iar 

factorul DropOff este multiplicat. Acțiunea continuă până când nu se mai înregistrează 

un nou câștig cu Ice Bar. Datorită acestei opțiuni, câștigul ar putea fi înmulțit cu până 

la 32x. Toate câștigurile sunt înmulțite cu factorul DropOff. La începutul fiecărei rotiri, 

factorul DropOff pornește de la valoarea 1. 

JOC BONUS MYSTERY 

(DIAMANTE VERZI, 

GALBENE ȘI ROȘII) 

Ori de câte ori apar 3 SIMBOLURI ICE BAR pe role (cel puțin unu per rolă), jocul bonus 

este activat. Jucătorul alege unul dintre simbolurile ICE BAR și primește unul dintre 

câștigurile de pe tabelul de câștiguri. Fiecare miză are propriile valori de câștig bonus 

în conformitate cu următoarele niveluri MYSTERY: 40 x n (40 x pariu curent) pentru 

DIAMANTE VERZI, 75 x n (75 x pariu curent) pentru DIAMANTE GALBENE și 150 x 

n (150 x pariu curent) pentru DIAMANTE ROȘII. 

  

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 

ICE BAR (WILD) CÂȘTIG BONUS MYSTERY 

STEA 20 x n 

PEPENE 10 x n 

STRUGURI 7 x n 

CLOPOT 5 x n 

DOLAR 2 x n 

PRUNĂ 2 x n 

PORTOCALĂ 1 x n 

CIREAȘĂ 1 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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JOKER BOOM 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu patru role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 
 

27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare 
81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare 

RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 4.800.000 credite 

 

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL JOKER BAR (WILD) Înlocuiește orice simbol, inclusiv simbolul STEA (SCATTER). Poate apărea doar pe 

prima rolă. 

A DOUA ȘANSĂ 

 

 

JOC BONUS JOKER 

Dacă un simbol JOKER BAR apare oriunde pe rolă și nu completează imediat linia 

câștigătoare, acesta rămâne în aceeași poziție la următoarea rotire. Rotirile „a doua 

șansă“ sunt legate de pariul unde a fost declanșată a doua șansă. 

Ori de câte ori apar 3 sau 4 SIMBOLURI STEA (SCATTER) oriunde pe role (cel puțin 
3 scatters - câte unul per o rolă diferită), JOCUL BONUS JOKER este activat. Jucătorul 
va primi 10 (pentru 3 simboluri STEA) sau 20 (pentru 4 simboluri STEA) rotiri pentru 
jocul bonus. În timpul jocului bonus, toate cele 3 simboluri de pe prima rolă se 
transformă într-un SIMBOL JOKER mare. JOCUL BONUS JOKER e legat de pariu. 
Rotirile bonus nu sunt ROTIRI GRATUITE, ci rotiri normale pentru miza aleasă într-un 
joc. În timpul rotirilor bonus, se pot câștiga alte JOCURI BONUS JOKER. 

  

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 

Șapte 20 x n 200 x n 

Pepene 8 x n 80 x n 

Strugure 4 x n 40 x n 

Prună 1 x n 4 x n 

Portocală 1 x n 4 x n 

Lămâie 1 x n 4 x n 

Cireașă 1 x n 4 x n 

STEA (SCATTER) 10 rotiri gratuite 20 rotiri gratuite 

JOKER BAR  - - 

n = miza jocului 
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MULTI VEGAS 81 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu patru role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare 
 81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare 
RTP 94,8% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 5.000.000 credite 

 

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 

fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 

 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL MULTI WILD Simbolul MULTI WILD înlocuiește orice simbol. În cazul prezenței unui singur simbol 

MULTI WIND pe o linie câștigătoare, câștigul liniei respective este dublat (x2), în 

cazul prezenței a 2 simboluri MULTI WILD, câștigul liniei respective este înmulțit cu 

patru (x4), în cazul prezenței a 3 simboluri MULTI WILD, câștigul liniei respective este 

înmulțit cu opt (x8). 
 

 

 TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 

MULTI WILD - - 

ȘAPTE 16 x n 160 x n 

PEPENE 6 x n 60 x n 

STRUGURI 4 x n 40 x n 

CLOPOT 1 x n 4 x n 

PRUNĂ 1 x n 4 x n 

DOLAR 1 x n 4 x n 

PORTOCALĂ 1 x n 4 x n 

CIREAȘĂ 1 x n 2 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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NEON FRUITS 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu cinci role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 linii câștigătoare  
RTP 94,3% 
PARIU MINIM 5 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 13.500.000 credite 

 

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

O NOUĂ ROTIRE  În cazul unei combinații câștigătoare, simbolurile de pe linia câștigătoare sunt blocate 

pe role, iar jucătorul primește o rotire gratuită. Dacă apar alte simboluri de același tip 

datorită acestei rotiri, jucătorul primește o nouă rotire gratuită. Această acțiune este 

repetată până când rotirea nu mai oferă 

simboluri noi de acest tip sau până când rotirea completează ecranul.După aceea, 

se calculează câștigul. 

MULTIPLICATOR În cazul în care apar 6, 9, 12 sau 15 simboluri identice pe rolele 2, 3, 4 sau 5, 
jucătorul 

primește automat un câștig înmulțit cu x2, x3, x4 sau x5. 

 
TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 5x 

ȘAPTE 2 x n 6 x n 20 x n 

PEPENE 1 x n 3 x n 10 x n 

STRUGURI 0,8 x n 2,4 x n 8 x n 

BAR 0,8 x n 2,4 x n 8 x n 

CLOPOT 0,4 x n 1,2 x n 4 x n 

PRUNĂ 0,4 x n 1,2 x n 4 x n 

PORTOCALĂ 0,2 x n 0,6 x n 2 x n 

CIREAȘĂ 0,2 x n 0,6 x n 2 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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POLY DIAMONDS 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu patru role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare 
 81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare 
RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 3.000.000 credite 

 
Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta cu excepția simbolului INEL (BONUS), care este valabil oriunde pe role 
(scatter). În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele fiind adunate. Doar cel mai mare câștig 
de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL WILD 

 

 

JOC BONUS CU ROTIRI 

GRATUITE (SIMBOLUL 

INEL) 

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol cu excepția INELULUI (BONUS). Simbolul 
WILD se extinde pe lungimea unei role și activează o rotire gratuită a celorlalte role. 
Dacă WILD apare în timpul noii rotiri, acesta se extinde pe lungimea rolei, dar nu 
activează o nouă rotire. 

Prezența a 3 sau 4 simboluri INEL (BONUS) (SCATTER) oriunde pe role activează un 

joc bonus. Jucătorul va primi 10 (pentru 3 simboluri INEL) sau 15 (pentru 4 simboluri 

INEL) ROTIRI GRATUITE. În timpul jocurilor bonus, câștigurile sunt proporționale cu 

pariul din jocul care a inițiat jocul bonus și este posibilă obținerea unor noi ROTIRI 

GRATUITE în timpul acestor jocuri bonus. 

 

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 

INEL (BONUS) 10 jocuri bonus 15 jocuri bonus 

Diamant galben 30 x n 100 x n 

Diamant rotund roz 10 x n 15 x n 

Inimă roșie 6 x n 8 x n 

Picătură albastră, Diamant verde, Diamant 

albastru 
3 x n 

5 x n 

Romb violet, Stea portocalie, Floare albă 2 x n 4 x n 

n = miza jocului 
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PUPPET SHOW 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu cinci role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare 
 81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare 
 243 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 5 simboluri câștigătoare 
RTP 94,9% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 2.500.000 credite 

 
Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta cu excepția simbolurilor MYSTERY și BONUS, care sunt valabile oriunde 
pe role (SCATTER). În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele fiind adunate. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL WILD 

 

 

 

SIMBOLURI DROP OFF 

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol cu excepția simbolurilor MYSTERY și BONUS. 

În cazul în care câștigul (când este combinat cu 3, 4 sau 5 simboluri WILD) este mai 

mic decât câștigul realizat doar de simbolurile WILD, jucătorul va obține un câștig 

echivalent cu o combinație doar de simboluri WILD. 

În cazul unui câștig (cu excepția câștigurilor cu simboluri BONUS), simbolurile de pe o 

linie câștigătoare sunt înlocuite cu simboluri de pe pozițiile de sus ale rolelor, așa că 

jucătorul ar putea obține câștiguri multiple în timpul unei singure rotiri. Atunci când 

simbolurile sunt înlocuite, multiplicatorul este întotdeauna mărit cu unu (cu o valoare 

maximă de x5) pentru următorul câștig potențial în jocul respectiv.  

JOC BONUS MYSTERY  Ori de câte ori apar 3, 4 sau 5 simboluri MYSTERY pe role, este activat un joc bonus 

MYSTERY în care jucătorul alege unul dintre cele trei simboluri MYSTERY de pe ecran 

și obține un câștig aleator conform tabelului de câștiguri valabile. 

JOC BONUS CU ROTIRI 

GRATUITE  

Jucătorul va primi un joc bonus cu 10, 20 sau 40 de ROTIRI GRATUITE ori de câte ori 

vor apărea 3, 4 sau 5 simboluri BONUS oriunde pe role (SCATTER). Numărul de rotiri 

este determinat în conformitate cu tabelul de câștiguri. În timpul jocurilor bonus, 

câștigurile sunt proporționale cu pariul din jocul care a declanșat jocul bonus. 

ROTIRILE GRATUITE suplimentare pot fi câștigate și în timpul jocului bonus cu 

ROTIRI GRATUITE. 

 

TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 5x 

BONUS (SCATTER) 10 ROTIRI GRATUITE 20 ROTIRI GRATUITE 40 ROTIRI GRATUITE 

WILD 20 x n 50 x n 200 x n 

MYSTERY (SCATTER) 10-60 x n 25-100 x n 60-240 x n 

REGE 8 x n 16 x n 60 x n 

REGINĂ 4 x n 8 x n 20 x n 

CAVALER 2 x n 4 x n 6 x n 

PRINȚESĂ 2 x n 4 x n 6 x n 

NIX 1 x n 2 x n 3 x n 

DIAVOL 1 x n 2 x n 3 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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SECRETS OF EGYPT 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu cinci role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 10 linii câștigătoare, un jucător poate seta manual liniile în intervalul 1-10 
RTP 95% 
PARIU MINIM 5 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 570.000 credite 
  

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, simbolul PYRAMID fiind exclus. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai 
multe linii câștigătoare, sumele fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL SPHINX (WILD) 

 

 

 

 

SIMBOLURI DROP OFF 

Simbolul SPHINX înlocuiește orice simbol cu excepția simbolului PYRAMID. În cazul 

unei poziții necâștigătoare cu cel puțin un simbol SPHINX, toate simbolurile luminoase 

(10, J, Q, K, A, SPHINX) explodează și sunt înlocuite cu simboluri din poziții mai înalte 

de pe role. Câștigul de pe o linie câștigătoare este dublat în cazul în care simbolul 

SPHINX face parte din combinația câștigătoare. 

În cazul unui câștig (cu excepția câștigurilor cu simboluri PYRAMID), simbolurile de pe 

o linie câștigătoare sunt înlocuite cu simboluri de pe pozițiile de sus ale rolelor, așa că 

jucătorul ar putea obține câștiguri multiple în timpul unei singure rotiri.  

JOC BONUS CU ROTIRI 

GRATUITE  

Un joc bonus cu 10 ROTIRI GRATUITE este lansat atunci când 3, 4 sau 5 simboluri 

PYRAMID apar oriunde pe role. În timpul jocurilor bonus, câștigurile sunt proporționale 

cu pariul din jocul care declanșează jocul bonus. Numărul de linii nu poate fi modificat 

în timpul jocurilor bonus. Este posibilă obținerea unor noi ROTIRI GRATUITE în timpul 

acestor JOCURI BONUS. 
 

 

 TABEL DE PLATĂ  

 

SIMBOL 2x 3x 4x 5x 

PYRAMID (SCATTER) 2 x m 
5 x m + 10 ROTIRI 

GRATUITE 
20 x m + 10 ROTIRI 

GRATUITE 
100 x m + 10 ROTIRI 

GRATUITE 

SPHINX (WILD) 10 x m 30 x m 250 x m 900 x m 

VULTUR 5 x m 15 x m 50 x m 150 x m 

ANUBIS 5 x m 15 x m 50 x m 150 x m 

CRUCE EGIPTEANĂ  3 x m 10 x m 25 x m 50 x m 

OCHIUL LUI RA 3 x m 10 x m 25 x m 50 x m 

A - 4 x m 8 x m 15 x m 

K - 4 x m 8 x m 15 x m 

Q - 2 x m 5 x m 10 x m 

J - 2 x m 5 x m 10 x m 

10 - 2 x m 5 x m 10 x m 

m = MIZA PENTRU LINIE 
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SIMPLY THE BEST 81 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu patru role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare 
 81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare 
RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 3.240.000 credite 

 
Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL JOKER (WILD) Simbolul JOKER completează combinațiile câștigătoare de linii prin înlocuirea 

oricărui simbol. 

JOC BONUS CU ROTIRI 

GRATUITE  

Un joc bonus cu ROTIRI GRATUITE este lansat când 3 sau 4 simboluri identice apar 

pe linia din mijloc. În timpul jocurilor bonus, câștigurile sunt proporționale cu pariul din 

jocul care a declanșat jocul bonus. Este posibilă obținerea unor noi ROTIRI 

GRATUITE în timpul acestor JOCURI BONUS. 
 

 

 TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 4x 

BAR BAR 16 x n 64 x n 

STEA 6 x n 24 x n 

PEPENE 4 x n 16 x n 

CLOPOT 2 x n 8 x n 

PRUNĂ 2 x n 8 x n 

PORTOCALĂ 2 x n 8 x n 

DOLAR 2 x n 8 x n 

CIREAȘĂ 1 x n 4 x n 

n = MIZA JOCULUI 

 

 

TABEL DE PLATĂ PENTRU ROTIRI GRATUITE  

SIMBOL 3x 4x 

JOKER (WILD) 20 ROTIRI GRATUITE 40 ROTIRI GRATUITE 

BAR BAR 8 ROTIRI GRATUITE 16 ROTIRI GRATUITE 

STEA 7 ROTIRI GRATUITE 14 ROTIRI GRATUITE 

PEPENE 6 ROTIRI GRATUITE 12 ROTIRI GRATUITE 

CLOPOT 5 ROTIRI GRATUITE 10 ROTIRI GRATUITE 

PRUNĂ 4 ROTIRI GRATUITE 8 ROTIRI GRATUITE 

PORTOCALĂ 3 ROTIRI GRATUITE 6 ROTIRI GRATUITE 

DOLAR 2 ROTIRI GRATUITE 4 ROTIRI GRATUITE 

CIREAȘĂ 1 ROTIRE GRATUITĂ 2 ROTIRI GRATUITE 
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STARS 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu trei role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 27 linii câștigătoare 
RTP 95% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 2.500.000 credite 
  

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS  

SIMBOL WILD Simbolul WILD completează combinațiile câștigătoare de linii prin înlocuirea oricărui 

simbol cu excepția simbolului MYSTERY. Dacă pe o linie câștigătoare apare 1 simbol 

WILD, câștigul este dublat. Dacă pe o linie câștigătoare apar 2 simboluri WILD, 

câștigul este triplat. 

JOC BONUS ROATA 

NOROCULUI 

JOCUL BONUS e activat dacă pe o linie câștigătoare apar 3 simboluri MYSTERY. 

Jucătorul învârte ROATA NOROCULUI și primește un MULTIPLICATOR în intervalul 

x10 – x500, care înmulțește pariul jucătorului din jocul care a declanșat jocul bonus 

ROATA NOROCULUI.  
 

 

 TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 3x 

MYSTERY 10 – 500 x n 

ȘAPTE 100 x n 

PEPENE 20 x n 

STRUGURE 10 x n 

BAR 2 x n 

CLOPOT 2 x n 

DOLAR 2 x n 

PRUNĂ 1 x n 

CIREAȘĂ 1 x n 

PORTOCALĂ 1 x n 

n = MIZA JOCULUI 
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WANTED 

 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ  

CATEGORIE JOC aparat tip slot machine cu cinci role 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri 
LINII CÂȘTIGĂTOARE 10 linii câștigătoare  
RTP 94,8% 
PARIU MINIM 1 credite 
PARIU MAXIM 5.000 credite 
PLATĂ MAXIMĂ 3.125.000 credite 
  

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele 
fiind adunate. Doar cel mai mare câștig de pe linia câștigătoare este valabil. 
 
 
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS 

SIMBOL SHERIFF (WILD) Simbolul SHERIFF înlocuiește orice simbol cu excepția simbolurilor STAR ȘI SALOON 

BONUS.  

JOC BONUS SALOON Ori de câte ori 3 sau mai multe simboluri SALOON BONUS apar pe role, este activat 

jocul BONUS SALOON, jucătorul putând împușca un multiplicator (x2, x3, x5) care 

înmulțește câștigul în conformitate cu tabelul de câștiguri valabile. 

JOC BONUS CU ROTIRI 

GRATUITE 

Dacă apar 3, 4 sau 5 simboluri STEA oriunde pe role (cel puțin unu per rolă), sunt 

activate ROTIRILE GRATUITE. Numărul de jocuri bonus este stabilit de tabelul de 

câștiguri. În timpul jocului, câștigurile sunt dublate. Câștigurile înregistrate în timpul 

ROTIRILOR GRATUITE sunt proporționale cu pariul care le-a lansat. Este posibilă 

obținerea unor noi ROTIRI GRATUITE în timpul acestor JOCURI BONUS. 
 

 TABEL DE PLATĂ  

SIMBOL 2x 3x 4x 5x 

STEA (SCATTER) - 10 ROTIRI GRATUITE 20 ROTIRI GRATUITE 30 ROTIRI GRATUITE 

SHERIFF (WILD) - 50 x n 200 x n 500 x n 

BONUS SALOON 
(SCATTER) 

- 10 x n 20 x n 50 x n 

BANDIT 1 - 8 x n 20 x n 100 x n 

BANDIT 2 - 8 x n 20 x n 100 x n 

BANDIT 3 - 8 x n 20 x n 100 x n 

TEZAUR - 3 x n 8 x n 25 x n 

CĂRȚI - 3 x n 8 x n 25 x n 

COLT 1 x n 2 x n 5 x n 15 x n 

STICLĂ DE WHISKEY 1 x n 2 x n 5 x n 15 x n 

n = MIZA JOCULUI 

 


