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Astro Anna - Ajutor 

Descriere joc 

Informații generale 

▪ Astro Anna este un slot video care are 5 role și 5 rânduri. 

▪ Jocul se joacă cu Pariu Total. 

▪ RTP-ul teoretic pentru acest joc este 94,1%. 

Simboluri și conexiuni ale conductelor 

▪ Există 11 simboluri în joc, care reprezintă secțiuni ale unei țevi. O secțiune a 

conductei se poate conecta la două, trei sau patru laturi ale pătratului în care 

aterizează și se poate conecta la o conductă din pătratele din jur. Există o 

plată atunci când conducta se conectează pe tot parcursul de la conducta de 

la intrarea roșie până la marginea zonelor de joc de jos sau din partea stângă 

sau dreaptă. 

 

▪ Există o conductă fixă în rândul de sus central, care se conectează 

întotdeauna la stânga, la dreapta și în partea de jos. Aceasta este intrarea și 

toate liniile încep aici. 

▪ Puteți obține un multiplicator de conducte pe o secțiune a conductelor, care 

poate fi colectat prin conectarea la acesta de la intrare. Un multiplicator este 

colectat doar atunci când conducta se conectează și la un câștig. 

Plăți 

▪ Există 1 Pariu poziționat în partea de sus a sloturilor. 

▪ Există 15 Premii plasate în slot. Premiul minim este de 0,5 x Pariul Total și 

maxim este de 10 x Pariul Total. 



 

▪ Combinația câștigătoare se formează atunci când un pariu este conectat la 

unul dintre Premii printr-o conexiune neîntreruptă de conductă. 

▪ Conexiunea prin conductă între un Pariu și un Premiu există dacă este posibil 

să se ajungă la Premiu începând de la Pariu și deplasându-se prin simboluri 

adiacente care au marginea comună conectată. 

▪ În ilustrația de mai jos, puteți vedea o conductă care conectează un Pariu la 

Premiu, formând o combinație câștigătoare. 

 

▪ Iar în acest exemplu, conducta nu conectează un Pariu la niciunul dintre 

Premii, neplătindu-se niciun câștig. 

 



 

▪ Câștigurile sunt înmulțite cu valoarea Pariului Total. 

▪ Câștigurile coincidente pentru diferite pariuri sunt adunate împreună. 

Multiplicatori de Conducte 

▪ Pe fiecare bucată de Conductă poate fi plasată o insignă Multiplicator. 

▪ Se colectează un Multiplicator în cazul în care conducta se conectează printr-

un Multiplicator și la un Premiu. 

▪ Multiplicatorii multipli pot fi colectați și vor fi adunați împreună. 

▪ Multiplicatorul final va înmulți toate Câștigurile din rotire. 

▪ Multiplicatorii pot fi 2 și 3. 

▪ La fiecare rotire poți primi până la trei multiplicatori. 

Free Spins 

▪ Funcția Rotire Gratuită este declanșată atunci când conductele se conectează 

la cel puțin patru premii diferite. 

▪ În timpul FREE SPINS rolele se rotesc automat cu același pariu ca rotirea care 

a câștigat FREE SPINS. 

▪      Free Spins pot fi declanșate cu 10, 15 sau 20 de rotiri și, de asemenea, un 

multiplicator de pornire suplimentar între 2 și 20.      

▪ 4 premii: 10 Free Spins 

▪ 5 premii: 15 Free Spins 

▪ 6 premii: 20 Free Spins 

▪ 7 premii: 20 de Free Spins și Multiplicator 2X 

▪ 8 premii: 20 de Free Spins și Multiplicator 5X 

▪ 9 premii: 20 de Free Spins și Multiplicator 10X 

▪ 10 premii: 20 de Free Spins și Multiplicator 20X 

▪ În timpul Free Spins, multiplicatorul este lipicios și se adaugă la câștigurile din 

rotirea pe care acestea sunt colectate și la toate rotirile viitoare în Free Spins. 

▪ Când încep Free Spins, Multiplicatorul de pornire este reprezentat de 

Multiplicatorii colectați în rotirea care declanșează Free Spins adăugate cu 

potențialii Multiplicatori suplimentari de la șapte sau mai multe premii. 

▪ Toți Multiplicatorii colectați în timpul Free Spins se adună 

▪ Free Spins nu pot fi redeclanşate. 

Cumpărați Bonus 



 

▪ Funcția Free Spins poate fi declanșată direct. 

▪      Există trei opțiuni diferite care corespund cu obținerea a 4, 6 sau a unei 

opțiuni aleatorii de la 4 la 10 premii.      

▪ Opțiunea 1: 10 Free Spins. Preț: 40 x Pariu Total. RTP: 94,3%. 

▪ Opțiunea 2: 20 Free Spins. Preț: 135 x Pariu Total. RTP: 94,1%. 

▪ Opțiune: Free Spins aleatorii oferă câștig. Preț: 250 x Pariu Total. 

94,4%. 

▪ Nu se face nicio rotire atunci când este utilizată funcția de cumpărare bonus 

și, prin urmare, nu există niciun câștig inițial. 

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 are o singură setare de pariu, care este Pariul Total. 

▪ Pentru a seta suma Pariului Total, 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 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. 
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