Anexa nr.1
la Regulile generale privind
organizarea și desfășurarea jocurilor
de noroc prin intermediul
automatelor de joc cu câștiguri
bănești de către S.A. „Loteria
Națională a Moldovei”
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REGULILE SPECIFICE JOCURILOR DE NOROC
ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL AUTOMATELOR DE JOC CU
CÂȘTIGURI BĂNEȘTI „IMPERA LINE HD EDITION 6”, DE CĂTRE
S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”
Regulile specifice jocurilor de noroc organizate prin intermediul automatelor de joc cu
câștiguri bănești „Impera Line HD Edition 6”, de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”
conțin 55 de jocuri diferite .
Jucătorul poate să aleagă unul din următoarele jocuri, în funcție de disponibilitatea
acestuia pe automatul de joc ales:
ALWAYS GEMS ...................................................................................................................... 3
AMAZON'S DIAMONDS ........................................................................................................ 4
BLAZING FRUITS PRO 20 ..................................................................................................... 5
BLAZING FRUITS PRO 40 ..................................................................................................... 6
BLUE MOON ............................................................................................................................ 7
BOOK OF HERA ...................................................................................................................... 8
BOOK OF RA............................................................................................................................ 9
BOOK OF RA - DELUXE ...................................................................................................... 10
BOOK OF RA DELUXE 6...................................................................................................... 11
BURNING SKY ...................................................................................................................... 12
COLD SPELL .......................................................................................................................... 13
DIAMOND WHEEL ............................................................................................................... 14
DOLPHIN´S PEARL DELUXE .............................................................................................. 15
FAUST ..................................................................................................................................... 16
FLAMING FORTIES .............................................................................................................. 17
FRUIT BLAST ........................................................................................................................ 18
FRUIT CUBES ........................................................................................................................ 19
FRUIT POTS ........................................................................................................................... 20
FRUIT SENSATION ............................................................................................................... 21
FRUITS 'N ROYALS .............................................................................................................. 22
GLAMOUR STAR .................................................................................................................. 23
GLAMOUR WORLD .............................................................................................................. 24
GLEAMING DOUBLES ......................................................................................................... 25
GOLDEN ARK ........................................................................................................................ 26
GOLDEN ARK II .................................................................................................................... 27
GOLDEN EMPIRE ................................................................................................................. 28
GOLDEN FORTUNE .............................................................................................................. 29
GOLDEN HORUS................................................................................................................... 30
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HOLD YOUR HORSES .......................................................................................................... 31
HOT CHANCE ........................................................................................................................ 32
LIBERTY REELS ................................................................................................................... 33
LILLY'S WORLD ................................................................................................................... 34
LORD OF FIRE ....................................................................................................................... 35
LORD OF THE OCEAN ......................................................................................................... 36
LUCKY LADY’S CHARM DELUXE ................................................................................... 37
LUCKY LADY'S CHARM DELUXE 6 ................................................................................. 38
MAGIC 27 ............................................................................................................................... 39
MAGIC 81 ............................................................................................................................... 40
MAGIC 243 ............................................................................................................................. 41
MEGA JOKER ........................................................................................................................ 42
PHARAOHS GOLD II DELUXE ........................................................................................... 43
PLENTY OF FRUIT 20 HOT ................................................................................................. 44
ROARING FORTIES .............................................................................................................. 45
SECRET OF THE ANKH ....................................................................................................... 46
SIZZLING 6............................................................................................................................. 47
SIZZLING GEMS ................................................................................................................... 48
SIZZLING HOT 6 EXTRA GOLD ......................................................................................... 49
SIZZLING HOT DELUXE ..................................................................................................... 50
SIZZLING HOT PRO 5........................................................................................................... 51
SIZZLING HOT PRO 10......................................................................................................... 52
SNOW BLAST ........................................................................................................................ 53
ULTRA GEMS ........................................................................................................................ 54
UPWARD ................................................................................................................................ 55
GLOBE ROULETTE PRO .................................................................................. .................56
SKY ROULETTE PRO ........................................................................................... ..............57
Regulile specifice pentru fiecare joc separat, se conțin în anexele corespunzătoare,
conform numărului paginii afișat supra.
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Always Gems
Tipul jocului: 5 linii, 3 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Cilindri pot fi oprit prin apăsarea cilindrului dorit pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Amazon's Diamonds
Tipul jocului: 30 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul DIAMANT înlocuiește toate simbolurile, cu excepția GLOB DE CRISTAL.
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la strângă spre dreapta cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Simbolurile SCATTER apar pe cilindrul 2, 3 si 4.
- Simbolurile WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocurile gratuite nu pot fi recâștigate in timpul jocurilor gratuite.
- Numărul jocurilor gratuite depind de numărul simbolurilor SCATTER de pe cilindri.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Blazing Fruits pro 20
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- „7” substituie toate simbolurile mai puțin SCATTER.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Blazing Fruits pro 40
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- „7” substituie toate simbolurile mai puțin SCATTER.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.

6 / 57

Blue Moon
Tipul jocului: 25 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Simbolurile WILD se întind pe cilindri 2, 3, și 4.
- WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Simbolul împrăștiat MOON apare pe cilindrul 1, 2 și 3 în jocul de bază și pe toți cilindri în
jocurile gratuite.
- Jocuri gratuite pot fi câștigate în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- În timpul jocurilor gratuite simbolurile STEA ALBASTRA și STEA ROSIE se schimbă în simboluri
împrăștiate.
- În timpul jocurilor gratuite simbolurile STEA ALBASTRA și STEA ROSIE plătesc în orice poziție
pe orice cilindri.
- Acest joc oferă șanse suplimentare pentru a câștiga jocuri REUMPLERE CILINDRU
- Simbolurile din combinațiile câștigătoare dispar și spațiile libere se umplu cu simbolurile din
partea sus.
- Ecranul este reevaluat pentru combinații câștigătoare suplimentare și câștigurile sunt
adăugate la câștigul suplimentar.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Book of Hera
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Book of Ra
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Book of Ra - deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Book of Ra Deluxe 6
Tipul jocului: 10 linii, 6 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- EXTRA BET activează cilindrul 6, pentru CÂȘTIGURI ÎMBUNĂTAȚITE. Se pot obține formații
câștigătoare 6 de un fel.
- Activarea EXTRA BET majorează miza selectată.
- Jocurile gratuite se pot juca cu 6 cilindri doar dacă EXTRA BET a fost activat la jocul
declanșator.
- Activarea sau dezactivarea EXTRA BET nu este posibilă in timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Burning Sky
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Cu fiecare câștig, simbolurile WILD se extind pe tot cilindrul.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Simbolurile WILD se întind pe cilindri 2, 3, și 4.
- WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Simbolul împrăștiat STEA ARGINTIE apare pe cilindrul 1, 3 și 5 și plătește oriunde.
- Simbolul împrăștiat STEA AURIE plătește oriunde pe price cilindru.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Cold Spell
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Diamond Wheel
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Dolphin´s Pearl Deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Faust
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Flaming Forties
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Wild înlocuiește toate simbolurile în afară de simbolurile SCATTER.
- Wild apare pe cilindrul 2, 4 si 4.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Fruit Blast
Tipul jocului: 10 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Fruit Cubes
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Simbolurile SCATTER apar pe cilindri 2, 3 si 4.
- WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite nu se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Numărul jocurilor gratuite câștigate depinde de numărul simbolurilor SCATTER de pe cilindri.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Fruit Pots
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- 3 simboluri de un fel stivuite, adaugă 1 JOC BONUS în vas, cu exceptia LĂMÂIE și CIREAȘĂ.
- Jocurile BONUS pot fi colectate pe orice cilindru.
- 7 sau mai multe jocuri BONUS in orice vas, declanșează aleatoriu JOCURILE SPECIALE BONUS.
- Colectați cât mai multe simboluri de același fel, în timpul jocurilor BONUS.
- După JOCURILE SPECIALE BONUS, vasul respectiv este din nou umplut aleatoriu cu JOCURI
BONUS.
- JOCURILE SPECIALE BONUS pot fi declanșate cu un vas la un moment întâmplător.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Fruit Sensation
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Fruits 'n Royals
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Glamour Star
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Glamour World
Tipul jocului: 7 linii, 4 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile de pe liniile 1 pana la 3 sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, sau de
la dreapta la stânga.
- Toate premiile de pe liniile 4 și 5 sunt doar pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile de pe liniile 6 și 7 sunt doar pentru combinații de la dreapta la stânga.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Dacă unul sau mai multe simboluri WILD apar pe primul cilindru, fără niciun câștig, primul
cilindru este blocat, pentru un joc adițional.
- Toate jocurile Glamour sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Simbolurile WILD se extind și acoperă complet primul cilindru, în timpul jocurilor Glamour.
- În timpul jocurilor Glamour primul cilindru înlocuiește câștiguri împrăștiate, o singură data.
- Jocurile Glamour sunt gratuite.
- Roțile blocate se vor debloca dacă miza este schimbată.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Gleaming Doubles
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- WILD (Jocker) înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolului BONUS.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
Câștigarea Jocurilor Gratuite:
- Când primul cilindru are un simbol BONUS, cilindrul este blocat în loc și restul cilindrilor se
rotesc pentru a acumula mai multe simboluri BONUS.
- Rotirile suplimentare sunt gratuite
- Cilindri se vor roti suplimentar cât timp noi simboluri BONUS sunt blocate pe loc sau până
când tot ecranul este umplut cu simboluri BONUS
- De fiecare dată când ecranul este umplut cu simboluri Bonus, se câștigă 15 jocuri gratuite.
- Câștigarea de noi jocuri gratuite, în timpul jocurilor gratuite, este posibilă la ultima rotire,
doar până la maxim 150 de jocuri gratuite.
Jocul suplimentar de strângere a simbolurilor:
- În timpul jocurilor gratuite, de fiecare dată când primul cilindru este umplut cu același „7”,
CLOPOT sau NESTEMATĂ, jocul suplimentar de strângere a simbolurilor este inițiat.
- Simbolurile de pe primul cilindru, toate simbolurile WILD(Jocker) si toate simbolurile
asemănătoare singulare sau duble, sunt blocate pe loc.
- Cilindri se rotesc suplimentar si rețin pe loc mai multe simboluri care se potrivesc cu
simbolurile de pe primul cilindru.
- Cilindri continuă să se rotească suplimentar cât timp noi simboluri sunt blocate pe loc sau
până când tot ecranul este umplut cu simboluri blocate.
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Golden Ark
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite suplimentare se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.

26 / 57

Golden Ark II
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite suplimentare se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Golden Empire
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Golden Fortune
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Wild înlocuiește toate simbolurile in afară de simbolurile SCATTER.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Golden Horus
Tipul jocului: 5 linii, 3 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Hold Your Horses
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția BONUS.
- Jocuri gratuite suplimentare se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
Câștigarea Jocurilor Gratuite:
- Când primul cilindru are un simbol BONUS, cilindrul este blocat în loc și restul cilindrilor se
rotesc pentru a acumula mai multe simboluri BONUS.
- Rotirile suplimentare sunt gratuite
- Cilindri se vor roti suplimentar cât timp noi simboluri BONUS sunt blocate pe loc sau până
când tot ecranul este umplut cu simboluri BONUS
- De fiecare dată când ecranul este umplut cu simboluri Bonus, se câștigă 15 jocuri gratuite.
- Alte 15 noi jocuri gratuite pot fi declanșate cu ultima rotație a cilindrului, până la un maxim
de 150 jocuri gratuite.
Jocul suplimentar Hold your Horses:
- În timpul jocurilor gratuite, de fiecare dată când primul cilindru este umplut cu același
simbol de cal, simbolul caracteristic Hold your Horses este inițiat.
- Simbolurile de pe primul cilindru, toate simbolurile WILD(Joker) si toate simbolurile
asemănătoare singulare sau duble, cu cai, sunt blocate pe loc.
- Cilindri se rotesc suplimentar si rețin pe loc mai multe simboluri care se potrivesc cu
simbolurile de pe primul cilindru.
- Cilindri continuă să se rotească suplimentar cât timp noi simboluri sunt blocate pe loc sau
până când tot ecranul este umplut cu simboluri blocate.
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Hot Chance
Tipul jocului: 5 linii, 3 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- 9 simboluri egale, în conformitate cu tabelul de plăți, declanșează joc gratuit Hot Chance.
- Apăsați butonul start pentru a juca Hot Chance Joc Gratuit.
- Jocul gratuit Hot Chance se termină când simbolul Collect este selectat.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Liberty Reels
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Lilly's World
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Lord of Fire
Tipul jocului: 25 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Simbolurile WILD apar pe cilindri 2, 3, și 4.
- WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- În timpul jocurilor de bază, simbolul VULCAN apare pe cilindri 1, 2 și 3 iar în timpul jocurilor
gratuite pe toți cei 5 cilindri.
- Jocuri gratuite pot fi câștigate în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- În timpul jocurilor gratuite simbolurile SOARE și LUNĂ se schimbă în simboluri SCATTER.
- În timpul jocurilor gratuite simbolurile SOARE și LUNĂ plătesc în orice poziție de pe cilindru.
- În timpul jocurilor gratuite, simbolul Wild devine simbol obișnuit.
- Acest joc oferă șanse suplimentare pentru a câștiga jocuri REUMPLERE CILINDRU.
- Simbolurile din combinațiile câștigătoare dispar și spațiile libere se umplu cu simbolurile din
partea sus.
- Ecranul este reevaluat pentru combinații câștigătoare suplimentare și câștigurile sunt
adăugate la câștigul suplimentar.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Lord of the Ocean
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Lucky Lady’s Charm Deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 6 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Lucky Lady's Charm deluxe 6
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Magic 27
Tipul jocului: 27 linii, 3 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Jocker înlocuiește toate simbolurile.
- Singura excepție este 3 x JOCKER, când câștigul 3 x JOCKER este plătit și nimic nu este
înlocuit.
- 3 x Mystery plătește câștigul Mystery.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Magic 81
Tipul jocului: 81 linii, 4 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Magic 81 înlocuiește toate simbolurile.
- Singura excepție este 3 x JOCKER, când câștigul 3 x JOCKER este plătit și nimic nu este
înlocuit.
- 3 x Mystery plătește câștigul Mystery.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Magic 243
Tipul jocului: 243 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate fără SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc în orice poziție pe ecran.
- Câștigurile SCATTER se adaugă la premiile de pe linii.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Magic 243 înlocuiește toate simbolurile.
- Acest joc oferă șanse suplimentare pentru a câștiga jocuri REUMPLERE CILINDRU.
- Simbolurile din combinațiile câștigătoare dispar și spațiile libere se umplu cu simbolurile din
partea sus.
- Ecranul este reevaluat pentru combinații câștigătoare suplimentare și câștigurile sunt
adăugate la câștigul suplimentar.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Mega Joker
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Joker înlocuiește toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Pharaohs Gold II deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocuri gratuite se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Plenty of Fruit 20 hot
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate, fără SCATTER.
- Simbolul SCATTER câștigă pe fiecare poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- „7” substituie toate simbolurile mai puțin SCATTER.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Roaring Forties
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Secret of the Ankh
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la strângă spre dreapta cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Simbolurile SCATTER apar stivuite pe cilindri 2, 3 si 4.
- Simbolurile WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Jocurile gratuite pot fi recâștigate in timpul jocurilor gratuite.
- Numărul jocurilor gratuite depind de numărul simbolurilor SCATTER de pe cilindri.
- Jocurile gratuite sunt jucate cu miza și liniile cu care au fost declanșate.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Sizzling 6
Tipul jocului: 5 linii, 6 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Joker înlocuiește toate simbolurile, cu excepția SCATTER.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Sizzling Gems
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Sizzling Hot 6 Extra Gold
Tipul jocului: 5 linii, 6 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cu PARIU EXTRA activat, combinațiile 6 de un fel, plătesc doar de la stânga la dreapta.
- Cu PARIU EXTRA activat, toate premiile sunt pentru combinații de simboluri de la stânga la
dreapta și de la dreapta la stânga, exclus SCATTER.
- Cu PARIU EXTRA activat, 7 plătește adiacent.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Sizzling Hot Deluxe
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Sizzling Hot pro 5
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Sizzling Hot pro 10
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta, fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc pe orice poziție.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Snow Blast
Tipul jocului: 243 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate fără SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc în orice poziție pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția SCATTER
- Câștigurile SCATTER se adaugă la premiile de pe linii.
- Acest joc oferă șanse suplimentare pentru a câștiga jocuri REUMPLERE CILINDRU.
- Simbolurile din combinațiile câștigătoare dispar și spațiile libere se umplu cu simbolurile din
partea sus.
- Ecranul este reevaluat pentru combinații câștigătoare suplimentare și câștigurile sunt
adăugate la câștigul suplimentar.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Ultra Gems
Tipul jocului: 5 linii, 3 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Cilindri pot fi oprit prin apăsarea cilindrului dorit pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Upward
Tipul jocului: 243 linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel.
- Toate premiile sunt pentru combinații de la stânga la dreapta fără SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate fără SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc în orice poziție pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar premiul cel mai mare din combinație.
- Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția SCATTER
- Câștigurile SCATTER se adaugă la premiile de pe linii.
- Cilindri se rotesc de jos în sus.
- Acest joc oferă șanse suplimentare pentru a câștiga jocuri REUMPLERE CILINDRU.
- Simbolurile din combinațiile câștigătoare dispar și spațiile libere se umplu cu simbolurile
următoare.
- Ecranul este reevaluat pentru combinații câștigătoare suplimentare și câștigurile sunt
adăugate la câștigul suplimentar.
- Cilindri pot fi opriți apăsând cilindrul respectiv pe ecranul tactil.
- Creditele pot fi afișate sau ascunse, prin apăsarea butoanelor de afișare sau ascundere
credite, situat sub butonului pentru setări.
- Prin utilizarea butoanelor de Mize Ușoare, aveți posibilitatea de a începe imediat un joc, cu
miza selectată.
- Când creditul este mai mic decât Miza Minimă, creditul rezidual pentru risc este disponibil.
Apasă START pentru a risca intre Miza Minimă și Zero. Dacă jocul la risc este câștigat atunci
jocul de bază este pornit automat.
- Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
- Defecțiunile anulează orice joc sau plată.
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Globe Roulette Pro
Globe Roulette Pro este o ruletă modernă single player care oferă jucătorilor opțiunea tradițională
de pariere cu o ruleta franceză cu un singur zero. Ecranul de jos are un aspect clasic cu un singur
tabel, plus pariurile vecinilor și afișează creditele jucătorului. Pariurile pot fi plasate prin vârful
degetului de pe ecranul tactil. Ecranul de sus arată roata tradițională de ruletă cu bilă, numărul
câștigător, precum și cotele și istoricul jocurilor celor mai recente numere câștigătoare pentru a
sprijini strategia jucătorului. Toate pariurile câștigătoare sunt evidențiate în aspectul mesei.
Orice interacțiune a jucătorului nu influențează rezultatul jocului.
Orice defecțiune anulează toate jocurile si toate plățile.
Tipuri de pariuri
1 number
2 numbers
3 numbers
4 numbers
6 numbers
Column
Dozen
Red/Black
Even/Odd
1-18/19-36

Factor de câștig
35:1
17:1
11:1
8:1
5:1
2:1
2:1
1:1
1:1
1:1
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Sky Roulette
Prin jocul "Sky Roulette" aveți aceleași oportunități de pariere ca și pe o masă de ruletă cu cazinouri
din viața reală. Puteți plasa jetoane pe unul sau mai multe numere, fie separat, fie în combinații
specifice prin vârful degetului sau prin "drag & drop" pe ecranul tactil. Pentru a susține strategia
jucătorului, este afișată o istorie detaliată a jocului, respectiv date statistice care oferă informații
despre ultimele numere căzute și frecvența "Pariurilor în afara".
Tipuri de pariuri
1 number
2 numbers
3 numbers
4 numbers
6 numbers
Column
Dozen
Red/Black

Factor de câștig
x36
x18
x12
x9
x6
x3
x3
x3
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