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REGULI JOC 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ajutor - Beetle Bailey 

Descriere joc 

Informații generale 

▪ Slotul video Beetle Bailey are 4 role, 3 rânduri și 81 de modalități de câștig. 

▪ RTP-ul teoretic pentru acest joc este 94,2%. 

Simboluri 

▪ Există 12 simboluri în joc, cuprinzând 4 cu plăți mari, 4 cu plăți mici, un 

simbol Wild, simbol Bonus și 2 simboluri Trezire Wild (Beetle (Stânga) și 

Snorkel (Dreapta)). 

▪ Simbolul Wild substituie orice simbol plătitor din combinația câștigătoare. 

Wild nu înlocuiește simbolurile Bonus și 2 Trezire Wild. Wild apare doar pe 

rolele 2, 3 și 4. 

▪ Simbolurile Bonus pot apărea oriunde pe rolele 1 și 4. Jocul bonus este 

declanșat când simbolul Bonus aterizează atât pe rolele 1, cât și pe 4. 

▪ Cele două simboluri Trezire Wild pot ateriza oriunde pe rolele 2 și 3. 

Declanșați funcționalitatea atunci când simbolul din stânga de pe rola 2 se 

conectează cu simbolul din dreapta de pe rola 3. 

Plăți 

▪ Câștigurile sunt plătite pe baza combinațiilor de simboluri și Wild-uri identice 

pe role. 

▪ Combinațiile câștigătoare încep de la cea mai stângă rolă și includ toate 

rolele consecutive care conțin fie simbolul specific, fie Wild-ul. 

▪ Modalitățile de câștig pentru un simbol sunt calculate pe măsură ce produsul 

simbolului eligibil se ia în considerare pe fiecare dintre role. 

▪ Câștigul total pentru un simbol este numărul de modalități de câștig înmulțit 

cu Pariul cu Monedă. 

▪ Doar cel mai mare câștig se plătește pentru fiecare dintre combinațiile de 

simboluri. 

▪ Câștigurile coincidente pentru diferite simboluri sunt adunate împreună. 

▪ Premiile din tabelul de plăți sunt afișate în raport cu setările actuale de pariu. 

 

 

 

 

 



 

Bonus Camp Swampy Golf 

 

▪ În timpul jocului Bonus Camp Swampy Golf, Beetle Bailey conduce pe o 

potecă din Camp Swampy, colectând premii în bani, mingi de golf sau lovind 

grenade. 

▪ Generalul va sta pe un deal cu Soldatul Zero, lovind mingi și grenade către 

potecă. 

▪ Generalul va lovi întotdeauna un pătrat gol. În cazul improbabil în care nu 

există pătrate goale, Generalul va lovi jeep-ul. 

▪ Aruncați zarurile și vă mișcați conform aruncării. Colectați premiul de pe 

pătratul pe care aterizați. 

▪ Nicio minge sau grenade nu pot fi plasate pe pătratul „ACASĂ”. 

▪ Beetle se va deplasa cu 1 până la 6 pătrate la fiecare tură. Înainte să se miște, 

o minge sau o grenadă va fi jucată pe un pătrat. 

▪ Când Beetle aterizează pe o minge de golf, aceasta va fi ridicată. Se va câștiga 

și premiul pentru pătrat, atunci când se ridică o minge. 

▪ Când Beetle trece de „ACASĂ”, toate mingile de golf colectate vor fi încasate 

pentru valoarea curentă. 

▪ Dacă Beetle aterizează pe „ACASĂ”, 1 până la 3 grenade vor fi îndepărtate de 

pe potecă. 

▪ Fiecare vizită pe pătrat vă oferă o recompensă de 3 x Pariu în Monede în 

prima tură și crește cu 3 x Pariul în Monede de fiecare dată când treceți de 

„ACASĂ”. 

▪ Poteca are o scurtătură pe care o blochează o pârghie. 

▪ Înainte de fiecare a treia rostogolire, maneta va fi sus, iar jeep-ul va lua cea 

mai scurtă cale către „ACASĂ”. 



 

▪ De fiecare dată când o grenadă lovește, veți pierde o anvelopă. Când lovești a 

3-a grenadă, jocul se termină. 

▪ Lovirea unei grenade nu va da un premiu pentru pătrat. 

Funcționalitate Trezire Wild 

 

▪ Simbolurile Trezire Wild pot ateriza oriunde, numai pe rolele 2 și 3. 

Declanșați funcționalitatea atunci când simbolul stânga și dreapta se 

conectează. 

▪ Când sunt declanșate, Beetle and Snorkel se vor lupta, iar când praful se 

așează, 3 până la 6 WILD-URI vor rămâne pe rolele 2 și 3. 

▪ Cele două simboluri Trezire Wild vor fi întotdeauna înlocuite primele. 

Cumpărați Bonus 

▪ Din jocul principal, vă puteți cumpăra drumul către funcționalitățile Bonus 

Camp Swampy Golf și Trezire Wild. 

▪ Când cumpărați jocul bonus, aveți două opțiuni diferite:      

▪ Cumpărați jocul Camp Swampy Golf. RTP pentru această opțiune este 

de 94,1% 

▪ Cumpărați funcționalitatea Trezire Wild. RTP pentru această opțiune 

este de 94,2% 

▪ Puteți configura prețul PARIU TOTAL și puteți vedea prețul total pentru 

fiecare opțiune disponibilă. Premiile din joc sunt calculate pe baza sumei 

TOTAL PARIU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 se joacă în 81 de modalități. Miza dvs. totală per rundă de joc 

constă dintr-un pariu în monede înmulțit cu 5. 

▪ 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 CÂȘTIG UNIC, ROTIRILE AUTOMATE se 

vor opri în cazul în care câștigați mai mult decât suma selectată în runda de 

joc unică. 

Mod Turbo 

▪ Dând clic pe butonul TURBO, activați sau dezactivați modul Turbo. Când 

Modul Turbo este activat, unele animații și sunete de câștig sunt omise, iar 

rolele se rotesc 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. 

 Această pagină de ajutor a fost actualizată ultima dată pe: 15.06.2022, ora 13:00 

UTC 
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