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REGULILE SPECIFICE JOCURILOR DE NOROC
ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL AUTOMATELOR DE JOC CU
CÂȘTIGURI BĂNEȘTI „PREMIUM-V+GAMINATOR MD1”,
DE CĂTRE S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Regulile specifice jocurilor de noroc organizate prin intermediul automatelor de joc cu
câștiguri bănești „Premium-V+Gaminator MD1”, de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”
conțin reguli pentru 44 de jocuri diferite.
Jucătorul poate să aleagă unul din următoarele jocuri, în funcție de disponibilitatea
acestuia pe automatul de joc ales:
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Big Chief
Tipul jocului: 20 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- DREAM înlocuiește toate simbolurile cu excepția EAGLE.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie x liniile jucate.
Joc special:
- Declanșare: Simbolurile EAGLE împrăștiate pe cilindri 2, 3 si 4 declanșează intre 7 si 30 de
jocuri gratuite în funcție de Roata Jocurilor Gratuite.
- Descriere: În timpul jocurilor gratuite, simbolurile DREAM înlocuitoare, sunt stivuite pe
fiecare cilindru și simbolurile CHIEF devin simboluri suplimentare WILD stivuite. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. Numărul jocurilor gratuite suplimentare
sunt din nou determinate de către Roata Jocurilor Gratuite. Jocurile gratuite sunt jucate pe
miza și liniile pe care au fost declanșate.
- Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie x liniile jucate.
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Bonus Maximus
Tipul jocului: 20 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul cel mai mare CESAR înlocuiește toate simbolurile.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la strângă spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește in orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectata este plătit doar câștigul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miză totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3 sau mai multe simboluri împrăștiate CESAR, apărute pe ecran, declanșează 10
jocuri gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile si miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite un simbol este
alocat ca simbol special stivuit. Acest simbol va apărea în stive de 3 simboluri, în fiecare joc
gratuit și astfel permite câștiguri.
- Câștigul maxim: 2000 x miza totala per joc gratuit (doar în jocul special cu șaretă)
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Book of Ra Deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul BOOK înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER SPECIAL EXPANSIV.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate BOOK , apărute pe ecran, declanșează 10 jocuri
gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite un simbol este
alocat ca simbol special expansiv. Acest simbol se va extinde și va acoperi toate cele 3 poziții
de pe cilindru și plătește pe linia selectată.
- Câștigul maxim: 50000 x miza pe linie per joc gratuit.
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Booming Flames Deluxe
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul DOLLAR si STAR.
- Simbolurile WILD apar doar pe cilindri 2, 3, 4 și se extind vertical, pentru a acoperi toate cele
3 cele poziții de pe cilindru.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 3000 x miza pe linie în jocul de bază.
Miza minima: 5 credite (la 5 linii)
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Cape Gold
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul BELL înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER SPECIAL EXPANSIV.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate BELL , apărute pe ecran, declanșează 10 jocuri
gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite un simbol poză
și un simbol regal sunt alocate ca simboluri speciale expansive. Aceste simboluri se vor
extinde și vor acoperi toate cele 3 poziții de pe cilindru și plătesc pe liniile selectate.
- Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza pe linie în jocul special.
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Chamillions
Tipul jocului: 20 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- CHAMELEON înlocuiește toate simbolurile cu excepția FLOWER.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3 sau mai multe simboluri FLOWER împrăștiate declanșează alegerea tipurilor de
jocuri gratuite.
- Descriere: Jucătorul alege unul din următoarele jocuri speciale:
o 20 jocuri gratuite cu înlocuitori multiplicatori de x2, x3 sau x5,
o 15 jocuri gratuite cu înlocuitori multiplicatori de x3, x5 sau x8,
o 10 jocuri gratuite cu înlocuitori multiplicatori de x5, x8 sau x10,
o 8 jocuri gratuite cu înlocuitori multiplicatori de x8, x10 sau x15,
o 5 jocuri gratuite cu înlocuitori multiplicatori de x10, x15 sau x30.
În timpul jocurilor gratuite, simbolul CHAMELEON înlocuiesc și multiplică câștigurile.
Multiplicatorul este ales aleatoriu pentru fiecare joc, în funcție de tipul jocului ales.
Jocuri speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite iar jucătorul are posibilitatea de
a selecta din nou jocul special dorit. Jocurile gratuite sunt jucate pe miza și liniile pe care
au fost declanșate.
- Câștigul maxim: 60000 (2000 x 30) x miza pe linie.
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Dolphin´s Pearl Deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul DELFIN înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER PERLA.
- Simbolul DEPFIN dublează câștigurile atunci când substituie.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singura linie 9000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate DELFIN , apărute pe ecran, declanșează 15 jocuri
gratuite.
- Descriere: Toate premiile sunt multiplicate cu 3. Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza
cu care au fost declanșate. Jocuri speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
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El Toro
Tipul jocului: 40 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- TAURUL înlocuiește toate simbolurile cu excepția TRANDAFIR.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 1000 x miza pe linie x liniile jucate.
Joc special:
- Declanșare: 3 simboluri TRANDAFIR împrăștiate pe ecran declanșează 15 jocuri gratuite.
- Descriere: Jocuri speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. Jocurile gratuite sunt
jucate pe miza și liniile pe care au fost declanșate.
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Fairy Queen 2
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Fairy Queen înlocuiește toate simbolurile, cu excepția Poarta Mistică.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 10000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate Poarta Mistică, apărute pe ecran, declanșează
11 jocuri gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite cilindri folosesc
benzi diferite. În timpul jocurilor gratuite orice joc este câștigător.
- Câștigul maxim: pe o singură linie 10000 x miza pe linie
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Flame Dancer
Tipul jocului: 20 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- BĂRBATUL înlocuiește toate simbolurile cu excepția BETELOR ÎNFLĂCĂRATE.
- BĂRBATUL apare doar pe cilindri 2 și 4
- BĂRBATUL se extinde pentru a acoperi toate pozițiile de pe cilindru
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 2000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3 sau mai multe simboluri împrăștiate BETE ÎNFLĂCĂRATE declanșează 7 jocuri
gratuite.
- Descriere: În timpul jocurilor gratuite, simbolul BĂRBAT se extinde pentru a acoperi toate
pozițiile de pe cilindru și transformă toate simbolurile VULCAN, TOBE, CHITARĂ și NUCI DE
COCOS de pe ecran, în simboluri adiționale WILD. Jocuri speciale se pot câștiga în timpul
jocurilor gratuite. Jocurile gratuite sunt jucate pe miza și liniile pe care au fost declanșate.
- Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie.
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Flamenco Roses
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- DANSATORUL înlocuiește toate simbolurile, cu excepția SCATTER.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 1000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate TRANDAFIR AURIU, apărute pe ecran,
declanșează 11 jocuri gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite cilindri folosesc
benzi diferite.
- Joc bonus DANSATOR: Fiecare DANSATOR se transforma in simbol WILD FIX și rămâne pe
poziție până la sfârșitul jocului special
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Fruit Sensation
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie.
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Golden Ark II
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul BOOK înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul împrăștiat SPECIAL
EXPANSIV.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate BOOK , apărute pe ecran, declanșează 10 jocuri
gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite un simbol este
alocat ca simbol special expansiv. Acest simbol se va extinde și va acoperi toate cele 3 poziții
de pe cilindru și plătește pe linia selectată.
- Câștigul maxim: 50000 x miza pe linie per joc gratuit
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Grand Roulette Deluxe
Tipul jocului: Ruletă franțuzească
Reguli:

Tipul mizei
Plata
Straight-up
35 la 1
Split
17 la 1
Street
11 la 1
Primele 3 (0, 1, 2)
11 la 1
Corner
8 la 1
Six line
8 la 1
Duzină
5 la 1
Coloana
2 la 1
Roșu/Negru
1 la 1
Par/Impar
1 la 1
1 – 18
1 la 1
19 – 36
1 la 1
Suplimentar față de regulile de mai sus, miza plastă este returnată
Câștigul maxim: 36 x miza totala pentru numărul câștigător.
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Helena
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri, și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul HELENA înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER TEMPLU.
- Simbolul HELENA dublează câștigurile atunci când substituie.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singura linie 10000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate TEMPLU , apărute pe ecran, declanșează 15
jocuri gratuite.
- Descriere: Toate premiile sunt multiplicate cu 3. Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza
cu care au fost declanșate. Jocuri speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul maxim: pe o singură linie 30000 x miza pe linie.
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Hot Chance
Tipul jocului: 5 linii, 3 cilindri
Reguli:
- Toate câștigurile sunt pentru 3 de un fel.
- Toate câștigurile sunt pe linie
Câștigul maxim: pe o singură linie 750 x miza pe linie.
Joc special:
- Declașsare: Când toate pozițiile de pe ecran arată același simbol, câștigul total al jocului
poate fi dublat de 3 ori (poate avea loc doar pentru simbolurile PRUNĂ, LĂMÂIE,
PORTOCALĂ, CIREAȘĂ.
- Câștigul maxim: 1600 x miza.
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Lions
Tipul jocului: 40 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- Simbolul LEI WILD înlocuiește toate simbolurile cu excepția SCUTULUI.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 1000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3 simboluri SCUT împrăștiate pe ecran declanșează 10 jocuri gratuite.
- Descriere: Jocuri speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. Jocurile gratuite sunt
jucate pe miza și liniile pe care au fost declanșate.
- Câștigul maxim: 1000 x miza pe linie. La 40 de linii jucate: 40000 x miza pe linie
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Lord of the Ocean
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul POARTĂ înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER SPECIAL
EXPANSIV.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate POARTĂ , apărute pe ecran, declanșează 10
jocuri gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite un simbol este
alocat ca simbol special expansiv. Acest simbol se va extinde și va acoperi toate cele 3 poziții
de pe cilindru și plătește pe linia selectată.
- Câștigul maxim: 50000 x miza pe linie per joc gratuit.
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Lucky Lady´s Charm Deluxe
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul LUCKY LADY înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER MÂINI.
- Simbolul LUCKY LADY dublează câștigurile atunci când substituie.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 9000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3, 4 sau 5 simboluri împrăștiate MÂINI, apărute pe ecran, declanșează 15 jocuri
gratuite.
- Descriere: Toate premiile sunt multiplicate cu 3. Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza
cu care au fost declanșate. Jocuri speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul maxim: 27000 x miza pe linie.
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Magic 81 Lines
Tipul jocului: Allpay, 4 cilindri
Reguli:
- JOKER înlocuiește toate simbolurile
- JOKER apare pe cel mult 3 cilindri
- JOKER nu apare pe simultan pe cilindri 1 2 și 3
- Fiecare JOCKER dintr-o linie câștigătoare dublează câștigul:
o 1 JOKER: câștigul x 2
o 2 JOKER: câștigul x 4
o 3 JOKER: câștigul x 8
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
Câștigul maxim: 2064 x miza totală.
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Magic Win Booster
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- WILD substituie toate simbolurile
- Bonus multiplicator: cilindrul 5 conține multiplicator pentru câștigul pe linie (x1 – x10)
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
Câștigul maxim: pe o singura linie 10000 x miza pe linie.
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Mystic Secrets
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul SAVANT înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul SCATTER.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3 sau mai multe simboluri MYSTIC TOMEs, apărute pe ecran, declanșează 10
jocuri gratuite.
- Descriere: Toate premiile sunt multiplicate cu 3. Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza
cu care au fost declanșate. În timpul jocurilor gratuite cilindri folosesc benzi diferite. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite.
- Cilindri WILD: Înainte de fiecare joc gratuit, doi din cei cinci cilindri sunt selectați pentru a fi
CILINDRI WILD. Cilindri WILD indică pe fiecare poziție simbolul SAVANT.
- Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza.
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Northern Light
Tipul jocului: 40 de linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Simbolul LUMINILE NORDULUI înlocuiește toate simbolurile si se extinde pe toate pozițiile
apropiate.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
Câștigul maxim: 1000 x miza pe linie.
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Plenty of Fruit 20
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri
Reguli:
- 7 substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 1000 x miza pe linie.
- Pe 20 de linii 20000 x miza pe linie
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Plenty of Fruit 20 Hot
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri
Reguli:
- 7 substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 2000 x miza pe linie.
- Pe 20 de linii 40000 x miza pe linie
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Plenty of Fruit 40
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri
Reguli:
- 7 substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 1000 x miza pe linie în jocul de bază.
Miza minimă:

-

20 de credite (la 40 de linii)
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Plenty on Twenty II Hot
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri
Reguli:
- 7 substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afisata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 2000 x miza pe linie.
- Pe 20 de linii 40000 x miza pe linie
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Plenty on Twenty Hot
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri
Reguli:
- 7 substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 2000 x miza pe linie.
- Pe 20 de linii 40000 x miza pe linie
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Power Stars
Tipul jocului: 10 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Simbolul STEA înlocuiește toate simbolurile pe toate pozițiile de pe cilindru.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta și de la dreapta spre stânga.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate.
- Pe direcția de plată este plătit doar câștigul cel mai mare.
- Câștigurile 5 de un fel sunt plătite o singură dată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
Câștigul maxim: 1000 x miza pe linie x liniile jucate.
Joc special:
- Descriere: simbolul STEA poate apărea pe cilindri 2, 3 si/sau 4. Apariția unui simbol STEA pe
orice cilindru, determina extinderea simbolului pentru acoperirea întregului cilindru si
menține cilindrul pentru o rotire gratuită al celorlalți cilindri. Simbolul STEA substituie orice
simbol pe orice poziție a cilindrului.
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Pure Jewels
Tipul jocului: AllPay, 5 cilindri și joc special cu reumplerea cilindrilor (cilindri în cascadă).
Reguli:
- Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile, cu excepția SCATTER.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la combinațiile câștigătoare.
Câștigul maxim: 5000 x miza.
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Reel Riders
Tipul jocului: AllPay, 5 cilindri, joc special.
Reguli:
- Simbolul MOTOCICLETĂ înlocuiește toate simbolurile cu excepția Route 77.
- Toate simbolurile plătesc de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru combinații de un fel
- Simbolurile SCATTER plătesc în orice poziție de pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata
- Jocurile speciale se pot declanșa în timpul jocurilor gratuite
- Jocurile gratuite se desfășoară cu miza curentă.
Câștigul maxim: 100 x miza totală.
Joc special:
- Declanșare: 3 simboluri ROUTE 77 declanșează 12 jocuri gratuite.
- Descriere: În timpul jocurilor gratuite, MOTOCICLETA se extinde pe orizontal și
înlocuiește toate simbolurile. Jocurile speciale se pot declanșa în timpul jocurilor gratuite.
Jocurile gratuitele desfășoară cu miza curentă.

-

Câștigul maxim: 100 x miza totală.
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Rich Witch
Tipul jocului: 20 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale.
Reguli:
- VRĂJITOAREA înlocuiește toate simbolurile cu excepția CAZAN.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 10000 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare: 3,4 sau 5 simboluri CAZAN împrăștiate, declanșează 13 jocuri gratuite.
- Descriere: În timpul jocurilor gratuite, pot fi colectate simboluri speciale cu ingrediente.
Simboluri ingrediente
Plătește în orice poziție
Apare pe cilindrul
RADĂCINA
2 x miza totală
1
CIUPERCĂ
2 x miza totală
3
PLANTĂ OTRĂVITOARE
2 x miza totală
5
-

-

Unul din fiecare ingredient este necesar a fi cheltuit pentru a declanșa 7 jocuri gratuite
suplimentare. Ingredientele care nu sunt cheltuite pentru declanșarea jocurilor gratuite
suplimentare sunt colectate până la sfârșitul jocurilor gratuite. Ingredientele sunt limitate la
100 de fiecare tip per joc special. Jocuri gratuite se joacă cu miza și liniile declanșate.
Câștigul maxim: 10000 x miza pe linie.
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Roaring Forties
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri
Reguli:
- WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 1000 x miza pe linie.
- Pe 40 de linii 40000 x miza pe linie
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Roaring Wilds
Tipul jocului: 40 linii, 5 cilindri
Reguli:
- WILD substituie toate simbolurile cu excepția SCATTER STEA
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim:
- pe o singura linie 1000 x miza pe linie.
- Pe 40 de linii 40000 x miza pe linie
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Sizzling Gems
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc in orice poziție de pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza pe linie.
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Sizzling Gold
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția simbolului STEA,
care plătește oriunde pe ecran si 7even, care plătește pe poziții adiacente.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc in orice poziție de pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza pe linie.
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Sizzling Hot Deluxe
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc in orice poziție de pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza pe linie.
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Sizzling 6
Tipul jocului: 5 linii, 6 cilindri
Reguli:
- JOCKER înlocuiește orice simbol cu excepția SCATTER
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Simbolurile SCATTER plătesc in orice poziție de pe ecran.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 5000 x miza pe linie.
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Spinning Reels
Tipul jocului: 5 linii, 6 cilindri
Reguli:
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Toate jocurile sunt jucate obligatoriu pe 5 linii.
Câștigul maxim: pe o singură linie 300 x miza pe linie.
Joc special:
- Declanșare:
o 3 PEȘTI ALBAȘTRI sau 3 PEȘTI ROȘII pe o linie, declanșează 1 BONUS SPIN.
o 9 PEȘTI ALBAȘTRI sau 9 PEȘTI ROȘII pe o linie, declanșează 5 BONUS SPIN.
- Descriere: În timpul jocurilor BONUS SPIN, jucătorul joacă jocul de ROATĂ pentru a
căștiga premii cuprinse între 50 pană la 700 de credite.

-

Câștigul maxim: 700 x miza pe linie per BONUS SPIN.
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Tiki Island
Tipul jocului: 40 de linii, 5 cilindri.
Reguli:
- Simbolul FIGURINA TIKI înlocuiește toate simbolurile cu excepția COCTAIL.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția SCATTER, care
plătește oriunde pe ecran.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare, din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie x liniile jucate.
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Treasure Gate
Tipul jocului: 20 linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul GHID înlocuiește toate simbolurile mai puțin simbolul POARTĂ.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește în orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișata.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3 sau mai multe simboluri împrăștiate POARTĂ , apărute pe ecran, declanșează
15 jocuri gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile și miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite cilindri folosesc
benzi diferite
- BONUS WILD: la începutul jocurilor speciale, un simbol este ales aleatoriu, ca SIMBOL
SUPLIMENTAR WILD. Simbolul rămâne WILD până la terminarea jocurilor speciale.
- Câștigul maxim: 5000 x miza.
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Ultra Star
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- STAR substituie toate simbolurile
- Toate premiile sunt pentru combinații de 3 de un fel.
- Toate premiile sunt pe liniile selectate.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
Câștigul maxim: 500 x miza pe linie.
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Wings of Fire
Tipul jocului: 20 de linii, 5 cilindri și jocuri speciale
Reguli:
- Simbolul PASĂREA DE FOC înlocuiește toate simbolurile cu excepția LUP.
- PASĂREA DE FOC apare pe cilindrul 3 si se extinde pe toate pozițiile de pe cilindru.
- Toate plățile sunt pentru combinații de la strângă spre dreapta cu excepția SCATTER, care
plătește in orice combinație.
- Toate câștigurile sunt pentru liniile selectate, cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectata este plătit doar câștigul cel mai mare din combinație.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miză totala.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 2000 x miza pe linie în jocul de bază.
Joc special:
- Declanșare: 3 sau mai multe simboluri LUP, împrăștiate pe ecran, declanșează 15 jocuri
gratuite
- Descriere: Jocurile gratuite sunt jucate pe liniile si miza cu care au fost declanșate. Jocuri
speciale se pot câștiga în timpul jocurilor gratuite. În timpul jocurilor gratuite PASĂREA DE
FOC apare suplimentar pe cilindri 2 și 4. PASĂREA DE FOC se extinde pe toate pozițiile de pe
cilindru și substituie toate simbolurile, cu excepția LUP.
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Xtra Spins
Tipul jocului: 5 linii, 5 cilindri
Reguli:
- Toate plățile sunt pentru combinații de la stânga spre dreapta, cu excepția simbolului
SCATTER, care plătește oriunde pe ecran.
- Toate premiile sunt pentru liniile selectate cu excepția SCATTER.
- Pe linia selectată este plătit doar câștigul cel mai mare din combinația afișată.
- Câștigurile pe linie sunt multiplicatori de credite mizate pe linie.
- Câștigurile SCATTER sunt multiplicatori de miza totală.
- Câștigurile SCATTER sunt adunate la câștigurile de pe linii.
Câștigul maxim: 5000 x miza pe linie.
Joc special:
- Descriere: 2 sau mai multe simboluri stivuite complet, de la stânga spre dreapta, declanșează
rotirea cilindrilor pe care simbolurile nu sunt stivuite. Simbolurile identice, stivuite complet
pe cilindri următori, produc noi rotiri.
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