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Regulile jocului (1.2 - 06/07/2020)

1. P
Obiec vul este de a obține o combinație câș gătoare pe o linie câș gătoare distribuită pe role.
Simbolurile Cash Chips și Sca er pot declanșa câș guri oriunde pe role.
Speciﬁcațiile jocului:
Tip

Slot-uri

Numărul de role

5

Numărul de rânduri

3
10 - pentru jocul de bază (ﬁxe)

Numărul de linii

High Roller Bet, High Roller Free Spins, Macau Money Spin și Super Respins Jetoanele plătesc în orice poziție

Numărul de ﬁse pe care le
puteți paria

10 - pentru jocul de bază (ﬁxe)

Progresiv

Nu

Funcție dublă

Nu

Funcție de învâr re
automată

Da

Simboluri Wild

Nu

Simboluri Mul plicator

Nu

Simboluri Sca er

Da

Bonus

Da (Macau Money Spin)

200 - pentru High Roller Bet (ﬁxe)

Tip

Slot-uri

Free spins

Da

Câș g instant

Nu
95,88%

RTP

97,66% la High Roller Spins

Jocul se deconectează dacă nu acționați pentru un anumit număr de minute consecu ve (numărul acestora
variază în funcție de jurisdicție); funcția de recuperare sesiune va salva progresul jocului, as el încât data
viitoare când jocul este încărcat veți putea con nua de unde v-ați oprit.
În cazul unor diﬁcultăți tehnice care rezultă în întreruperea conexiunii cu serverul de joc, jocul pe care l-ați jucat
este salvat automat și se va încărca data viitoare când veți realiza conexiunea la serverul de joc. Nu veți putea să
vă reconectați la serverul de joc în primele 30 de secunde de la deconectare.
Notă: În caz de erori de funcționare, toate plățile și jocurile sunt anulate; orice miză încă neacceptată va ﬁ
anulată, iar orice miză care nu a fost soluționată, va ﬁ res tuită.

2. C
Notă: În cazul în care nu aveți destui bani pentru a juca un joc, pariul poate ﬁ setat la o sumă minimă selectabilă
prin intermediul unei ferestre de dialog care vă informează cu privire la asta.
Toate liniile câș gătoare plătesc de la stânga la dreapta. Sunt adunate toate câș gurile de pe linii diferite. Doar
cea mai mare combinație câș gătoare de pe ﬁecare linie este plă tă. Câș gurile de la High Roller Free Spins,
Macau Money Spin, jocul High Roller Bet și de la Super Respins sunt adăugate la Cashier.
Funcția de învâr re automată nu declanșează în mod automat High Roller Free Spins - intervenția jucătorului
este necesară.
Pe bara (barele) de informare puteți vedea MIZA curent, BALANȚA și CÂȘTIG curent, în moneda dvs. și CREDIT
curent în ﬁse.

2.1. Versiunea desktop
Pentru a juca, urmați aceș pași:
1. Faceți clic pe

și folosiți butoanele + și - pentru a selecta o valoare a monedei.

Notă: Pariul total, în moneda dvs. este indicat deasupra valorii curente a monedei.
2. Faceți clic

pentru a pune un pariu și a învâr rolele o dată.

Suma totală câș gată, în ﬁse, conform tabelului de plăți este aﬁșată în fereastra pop-up Câș g. Pentru ﬁecare
combinație câș gătoare, suma câș gată este indicată în tabelul de plăți pentru respec va combinație
câș gătoare.
Suma totală câș gată, în moneda dvs., este indicată în bara de informații (CÂȘTIG) și este suma totală pe care ați
câș gat-o în ﬁse, mul plicată cu valoarea monedei.

2.2. Versiunea pentru mobil
Pentru a juca, urmați aceș pași:

1. A ngeți

pentru a deschide ecranul setări.

2. În ecranul setări, a ngeți

și folosiți butoanele + și - pentru a selecta o valoare a monedei. A ngeți

pentru a reveni la ecranul principal.
Notă: Pariul total, în moneda dvs. este indicat deasupra valorii curente a monedei.
3. A ngeți

pentru a învâr rolele o singură dată.

Suma totală câș gată, în ﬁse, conform tabelului de plăți este aﬁșată în fereastra pop-up Câș g. Pentru ﬁecare
combinație câș gătoare, suma câș gată este indicată în tabelul de plăți pentru respec va combinație
câș gătoare.
Suma totală câș gată, în moneda dvs., este indicată în bara de informații (CÂȘTIG) și este suma totală pe care ați
câș gat-o în ﬁse, mul plicată cu valoarea monedei.

3. S
Notă: Graﬁca jetonului diferă în mpul celor trei funcții importante: High Roller Free Spins, Macau Money Spin și
High Roller Bet.

3.1. High Roller Free Spins
Trei sau mai multe simboluri Sca er (simbol Free Spins) declanșează High Roller Free Spins, conform tabelului de
plată.
În mpul High Roller Free Spins, doar simbolurile jeton apar pe role. Indiferent unde aterizează un jeton pe role,
câș gați suma aﬁșată pe respec vul jeton, în ﬁse.
Atunci când mai multe jetoane aterizează pe role, câș gați suma rezultată din adunarea valorilor tuturor
jetoanelor.

Notă: Nu puteți modiﬁca valoarea monedei în mpul High Roller Free Spins.

3.2. Macau Money Spin
În mpul învâr rilor normale, poate ﬁ declanșată aleatoriu o Macau Money Spin. În mpul Macau Money Spin
toate jetoanele care aterizează la vedere vor ﬁ încasate la Cashier.
Notă: În mpul Macau Money Spin, doar simbolurile jeton vor ﬁ avute în vedere pentru eventualele câș guri.
Odată ce au fost colectate cipuri, acestea vor apărea ca simboluri goale și nu au valoare.

3.3. High Roller Bet
Pentru a începe jocul High Roller Bet, faceți clic pe sau a ngeți butonul High Roller Bet și apoi vă conﬁrmați
acțiunea. Pentru a încheia jocul High Roller Bet în orice moment, faceți clic pe sau a ngeți Exit.
Fiecare High Roller spin vă costă 200 x valoarea selectată a monedei (20 x Pariul total).
În mpul jocului High Roller Bet, doar simbolurile jeton apar pe role. Indiferent unde aterizează un jeton pe role,
câș gați suma aﬁșată pe respec vul jeton, în ﬁse.
Atunci când mai multe jetoane aterizează pe role, câș gați suma rezultată din adunarea valorilor tuturor
jetoanelor.
În mpul jocului High Roller bet, de ﬁecare dată când un jeton aterizează pe o poziție de pe role, respec va
poziție este „marcată” (se face roșie). Când toate pozițiile sunt „marcate”, sunt declanșate 3 Super Respins.
Atunci când ieșiți din High Roller lounge, pozițiile care sunt deja „marcate” (roșii) vor ﬁ salvate conform valorii
ﬁecărei ﬁse.

3.4. Super Respins (doar în mpul High Roller
Bet)
Toate jetoanele care sunt pe role la învâr rea care declanșează Super Respins rămân pe loc până la încheierea
reînvâr rilor.
Orice jeton nou care aterizează pe role în mpul reînvâr rilor resetează contorul reînvâr rii (la 3 reînvâr ri în
total); suplimentar, acesta rămâne pe poziție până la ﬁnalul reînvâr rilor.
Reînvâr rile se încheie când toate pozițiile sunt completate sau nu mai rămâne nicio reînvâr re.
La ﬁnalul reînvâr rilor, suma adunată de la reînvâr ri este achitată și apoi jocul High Roller Bet se reia pentru
valoarea selectată a monedei, toate pozițiile ﬁind „nemarcate”.

4. F

Setarea de limitare a pierderilor permite oprirea în mod automat a funcției de învâr re automată, atunci când
limita selectata, plus câs gurile cumula ve, minus mizele cumula ve, este mai mică de 0.

4.1. Versiunea desktop
Faceți clic pe butonul ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ
puteți seta următoarele:

pentru a deschide fereastra setărilor ÎNVÂRTIRE de unde

Numărul de învâr ri automate: faceți clic pe + sau - pentru a selecta numărul de învâr ri automate care
să ﬁe jucate;
Setări complexe:
Limitarea pierderilor: faceți clic pe valoarea curentă de limitare a pierderilor, u lizați tastatura
numerică aﬁșată pe ecran pentru a introduce o valoare (apăsați pe
pentru a șterge și
reîncepeți) apoi conﬁrmați selecția; faceți clic pe
ecran fără a conﬁrma;

pentru a închide tastatura numerică de pe

Oprește dacă un câș g are valoarea: faceți clic pe valoarea curentă, u lizați tastatura numerică
aﬁșată pe ecran pentru a introduce o valoare (apăsați pe
pentru a șterge și reîncepeți) apoi
conﬁrmați selecția; faceți clic pe
conﬁrma;

pentru a închide tastatura numerică de pe ecran fără a

Oprește dacă se câș gă JACKPOT-ul: (numai pentru jocurile cu Jackpot-uri progresive) - pentru a
ac va setarea aceasta, deplasați comutatorul Pornire/Oprire adiacent pe Pornit; deplasați pe
Oprit pentru a o dezac va.
Faceți clic pe ACTIVAȚI pentru a închide fereastra de setări ÎNVÂRTIRE și pentru a începe funcția de învâr re
automată cu miza și setările de învâr re automată curente. Faceți clic oriunde în afara ferestrei setări pentru a o
închide fără a începe funcția de învâr re automată.

Faceți clic pe butonul OPREȘTE ÎNVÂRTIREA AUTOMATĂ
moment.

pentru a opri funcția învâr re automată în orice

4.2. Versiunea pentru mobil
A ngeți

pentru a deschide ecranul setări ÎNVÂRTIRE, a ngeți

și apoi conﬁgurați următoarele:

Numărul de învâr ri automate: a ngeți + sau - pentru a selecta numărul de învâr ri automate care să ﬁe
jucate;
Setări complexe:
Limitarea pierderilor: a ngeți valoarea curentă de limitare a pierderilor, u lizați tastatura
numerică aﬁșată pe ecran pentru a introduce o valoare (a ngeți
pentru a șterge și

reîncepeți) apoi conﬁrmați selecția; a ngeți
fără a conﬁrma;

pentru a închide tastatura numerică de pe ecran

Oprește dacă un câș g are valoarea: a ngeți valoarea curentă, u lizați tastatura numerică aﬁșată
pe ecran pentru a introduce o valoare (a ngeți
pentru a șterge și reîncepeți) apoi conﬁrmați
selecția; a ngeți

pentru a închide tastatura numerică de pe ecran fără a conﬁrma;

Oprește dacă se câș gă JACKPOT-ul: (numai pentru jocurile cu Jackpot-uri progresive) - pentru a
ac va setarea aceasta, deplasați comutatorul Pornire/Oprire adiacent pe Pornit; deplasați pe
Oprit pentru a o dezac va.
A ngeți ACTIVAȚI pentru a închide ecranul de setări ÎNVÂRTIRE și pentru a începe funcția de învâr re automată
cu miza și setările de învâr re automată curente. A ngeți
funcția învâr re automată.

pentru a închide ecranul de setări fără a porni

Pentru a opri Învâr rea automată în orice moment, din fereastra principală de joc a ngeți

.

5. A
5.1. Versiunea desktop
Sunt disponibile următoarele butoane:
Faceți clic pentru a deschide tabelul de plăți unde puteți vedea:
informațiile cu privire la plăți pentru combinațiile câș gătoare, în ﬁse;
informațiile cu privire la orice funcții speciale existente sau simboluri speciale și plățile lor sau
premiile speciﬁce;
liniile de joc și regulile de bază ale jocului.
(disponibil numai când rolele se învârt) Faceți clic pe acest buton pentru a opri rolele mai repede.
(disponibil în mpul animațiilor) Faceți clic pe acest buton pentru a sări peste animațiile de la câș g.
În partea stângă jos a ecranului jocului, faceți clic pe acest buton pentru a deschide panoul setări.
În partea dreaptă jos a ecranului jocului, faceți clic pe acest buton pentru a trece în modul de ecran
complet; pentru a ieși din modul de ecran complet, faceți clic pe

sau apăsați ESC pe tastatură.

În panoul setări, faceți clic pe acest buton pentru a comuta sunetul la joc.

(numai în modul real) Din panoul setări, faceți clic pe acest buton pentru a vedea istoricul de joc întro nouă fereastră de browser.
În panoul setări, faceți clic pe acest buton pentru a închide jocul și pentru a deschide pagina de
internet de start, în aceeași fereastră de browser.
REGULI În tabelul de plăți, faceți clic pe acest buton pentru a vedea regulamentul detaliat de joc într-o nouă
fereastră de browser.
(disponibil doar în anumite jurisdicții) Din fereastra setări ÎNVÂRTIRE, deplasați comutatorul
TURBO Pornit/Oprit de lângă TURBO pe PORNIT pentru a ac va funcția turbo, care accelerează jocul ( mpul
de învâr re este redus la minim); deplasați-l pe OPRIT pentru a dezac va această funcție.

5.2. Versiunea pentru mobil
Sunt disponibile următoarele butoane:
În ecranul principal, a ngeți acest buton pentru a deschide ecranul setări. A ngeți
închide ecranul setări.

pentru a

În ecranul setări a ngeți acest buton pentru a deschide tabelul de plăți unde puteți vedea:
informațiile cu privire la plăți pentru combinațiile câș gătoare, în ﬁse;
informațiile cu privire la orice funcții speciale existente sau simboluri speciale și plățile lor sau
premiile speciﬁce;
liniile de joc, regulile de bază ale jocului.
În ecranul setări, a ngeți acest buton pentru a deschide ecranul opțiuni.
În ecranul opțiuni, a ngeți acest buton pentru a comuta sunetul jocului.
(numai în modul real) În ecranul setări, a ngeți acest buton și apoi a ngeți ISTORIC pentru a vizualiza
istoricul jocului într-o nouă fereastră de browser.
În ecranul opțiuni, a ngeți butonul Acasă pentru a închide jocul și pentru a deschide pagina de
internet de start, în aceeași fereastră de browser.
(disponibil în mp ce rolele se învârtesc sau când funcția învâr re automată este ac vă) Faceți clic pe
acest buton pentru a opri rolele mai repede sau pentru a opri funcția învâr re automată.
(disponibil în mpul animațiilor) A ngeți acest buton pentru a sări peste animațiile de la câș g.

REGULI În tabelul de plăți, a ngeți acest buton pentru a vedea regulamentul detaliat de joc într-o nouă
fereastră de browser.
(disponibil doar în anumite jurisdicții) Din ecranul setări ÎNVÂRTIRE, deplasați comutatorul
TURBO Pornit/Oprit de lângă TURBO pe PORNIT pentru a ac va funcția turbo, care accelerează jocul ( mpul
de învâr re este redus la minim); deplasați-l pe OPRIT pentru a dezac va această funcție.

