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Descriere joc

Informații generale
• Xmas At The Cabin este un slot video care are 5 role, 3 rânduri și 15 

linii de plată.
• Jocul se joacă pe două linii de plată variabile 5 sau 15, PARIUL TOTAL 

constă din PARIU LINIE înmulțit cu numărul de linii selectat.
• RTP-ul teoretic pentru acest joc este 95,9%.

Simboluri
• Există 12 simboluri în joc, cuprinzând 6 cu valoare de plată mare, 3 cu 

valoare de plată scăzută, un simbol Wild, simbolul Bonus și simbolul 
Free Spins.

• Simbolul Wild substituie orice simbol plătitor din combinația 
câștigătoare. Wild nu înlocuiește simbolurile Bonus sau Free Spins. 
Wild apare doar pe rolele 2, 3 și 4.

• 3 simboluri Bonus oriunde pe role declanșează jocul Bonus. Jocul 
bonus nu poate fi declanșat în timpul Free Spins.

• Cel puțin 3 simboluri Free Spins oriunde pe role declanșează sesiunea 
Free Spins. Numărul de Free Spins depinde de numărul de simboluri 
Free Spins prezente pe role, vă rugăm să consultați tabelul de plăți 
pentru sumele exacte.

Plăți
• Câștigurile sunt plătite pe baza combinațiilor de simboluri și wild-uri 

identice pe o linie de plată.
• Combinațiile câștigătoare încep de la cea mai stângă rolă și simbolurile 

trebuie să fie consecutive de-a lungul unei linii de plată.
• Câștigurile sunt înmulțite cu valoarea Pariului per linie.
• Se plătește doar cel mai mare câștig pe fiecare linie de plată.
• Se adaugă câștiguri coincidente pe diferite linii de plată.



Free Spins
• În timpul FREE SPINS rolele se rotesc automat cu același pariu pe linie 

ca rotirea care a câștigat FREE SPINS.
• Pariurile nu sunt scăzute din soldul dvs. în timpul FREE SPINS.
• Numărul maxim de FREE SPINS care pot fi câștigate în timpul unei 

runde de joc este de 50. Când această limită este atinsă, aparițiile 
ulterioare a 3 sau mai multe simboluri Free Spins pe role nu vor avea 
ca rezultat Free Spins suplimentare.

Joc Bonus
• În timpul jocului BONUS, trebuie să alegeți 3 din 12 ținte. Cowboyul 

trage la țintele selectate și sumele dezvăluite pe aceste ținte se adaugă 
la câștigul dvs. Sumele posibile de câștig sunt cuprinse între 5 și 50x 
PARIUL TOTAL.

• Sumele pentru premiul JOC BONUS depind de suma PARIULUI TOTAL 
al dumneavoastră.

Pariați
• Dacă runda de joc s-a încheiat cu un câștig, jucătorul are ocazia să 

parieze pentru a-și mări câștigul.
• Jocul de noroc se bazează pe culorile cărților, iar jucătorul are două 

opțiuni:
◦ Pariați pe culoarea cărților (roșu sau negru) pentru șansa de a 

câștiga de 2 ori suma cu 50% șanse să câștigați.
◦ Pariați pe culoarea specifică - Inimă Roșie (Roșu), Romb (Roșu), 

Inimă Neagră (Negru) sau Treflă (Negru) - pentru o șansă de a 
câștiga de 4 ori suma cu 25% șanse de câștig.

• În oricare dintre opțiuni, RTP-ul funcționalității Pariere este de 100%, 
probabilitatea fiecăruia dintre cele 4 rezultate posibile este egală.

• Există următoarele limite pentru Pariere:
◦ Sunt permise maximum 4 pariuri la rând.
◦ Pariul este permis numai în cazul în care câștigul actual nu 

depășește 100x pariul total plasat pentru a începe runda de rotire 
înainte de joc. Acest lucru este valabil pentru oricare dintre 
jocurile de noroc din secvență.

• În partea de sus a ecranului de Pariere, puteți vedea istoricul ultimelor 4 
cărți trase pentru jocul curent de pariuri.



Cum se joacă
Mod Joc și Sold

• Jocul poate fi jucat în modul DISTRACȚIE sau REAL.
• În modul de distracție, jucați doar pentru distracție cu bani fictivi. În 

modul real, jucați cu bani reali din soldul dumneavoastră.
• Soldul dumneavoastră este afișat în caseta SOLD atât în modul 

distractiv, cât și în modul real.

Plasare Pariuri
• Acest joc este jucat cu un număr selectat de linii de plată. Pariul total pe 

rundă de joc constă într-un pariu pe linie înmulțit cu numărul de linii de 
plată active.

• Liniile de plată sunt utilizate în ordinea afișată pe pagina de informații. 
Dacă jocul se joacă pe 5 linii, primele 5 linii de plată din listă sunt 
active.

• Pentru a seta suma pariului, utilizați butoanele „-” și „+”.
• Apăsați ROTIRE pentru a începe o rundă de joc la valoarea pariului 

actual.
• Apăsarea butonului SPAȚIU, de asemenea, începe o rundă de joc.

Mod Auto Rotiri
• Pentru a selecta numărul de ROTIRI AUTOMATE, faceți clic pe butonul 

AUTO. Selectați PÂNĂ LA FUNCȚIONALITATE pentru a roti până când 
se declanșează o funcționalitate.

• Puteți opri ROTIRILE AUTOMATE mai devreme făcând clic pe butonul 
STOP.

• Butonul STOP arată numărul de rotiri rămase. Când a fost selectată 
opțiunea PÂNĂ LA FUNCȚIONALITATE, aceasta afișează simbolul „∞”.

• Valoarea LIMITĂ DE PIERDERE este obligatorie, ROTIRILE 
AUTOMATE se vor opri după ce soldul dumneavoastră scade cu suma 
selectată.

• Dacă este selectată valoarea LIMITĂ CÂȘTIG, ROTIRILE AUTOMATE 
se vor opri după ce soldul dvs. va crește cu suma selectată.

• Dacă este selectată valoarea LIMITĂ DE CÂȘTIG UNIC, ROTIRILE 
AUTOMATE se vor opri în cazul în care câștigați mai mult decât suma 
selectată în runda de joc unic.

Mod Turbo
• Dând clic pe butonul TURBO, activați sau dezactivați modul Turbo. 

Când modul Turbo este activat, unele animații și sunete câștigătoare 
sunt omise, iar rolele se învârt mai repede.



Deconectări și defecțiuni
• Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul jocului REAL, conectați-

vă din nou la cazinou. După ce ați redeschis jocul, veți putea continua 
jocul din punctul în care v-ați deconectat.

• Orice defecțiune anulează toate plățile și jocurile.
• Această pagină de ajutor este tradusă din engleză. În cazul unor 

discrepanțe între această versiune și versiunea în limba engleză, vă 
rugăm să consultați versiunea în engleză.
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