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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Koi Princess™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri cu Funcții aleatorii activate pentru 1
învârtire, Funcții Bonus, substituții Wild, simboluri Bonus și un mod Bonus Bet.
Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul
maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al
mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pe
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL DE PLĂŢI.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL DE PLĂŢI înmulțită
cu nivelul mizei. Această valoare este, de asemenea, înmulţită cu orice multiplicator
aplicabil.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga
spre rola cea mai din dreapta.
Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie câştigătoare posibilă pe
o linie de miză conform cu CASIERIE.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Bonus.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția câștigurilor din timpul
Bonus Wheel de la modul Funcția Bonus.
Funcțiile aleatorii și Funcțiile Bonus sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la
runda care le-a activat.

Miză bonus
•
•

•
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O opțiune Miză bonus poate fi activată la fiecare învârtire. Activarea acestei opțiuni dublează
costul învârtirii.
Activarea funcției de miză Bonus mărește probabilitatea câștigării funcției aleatoare sau
bonus, precum și schimbarea valorilor de Bonus Wheel și mărește câștigul sigur de moneda
din Sure Win Free Spins.
Miza bonus nu modifică nivelul curent al mizei și valoarea fisei.
Miza bonus poate fi activată și dezactivată în timpul jocului principal și de la ecranul Intro.

Funcții aleatorii
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În timpul fiecărei învârtiri de la jocul principal, poate fi activată una din cele 4 Funcții
aleatorii.
După activarea Funcției aleatorii, jucătorul trebuie să aleagă între 3 opțiuni diferite pentru a
vedea ce Funcție aleatorie este activată.
O Funcție Aleatorie nu poate fi aleasă automat chiar și în timpul Jocului automat.
Cele 4 Funcții aleatorii posibile sunt: 5-Hit, Random Wilds, Wild Reels și Jocul Bonus
Activation.
Funcția aleatorie 5-Hit acordă jucătorului 1 învârtire cu un câștig garantat cu 5 simboluri cu
un simbol și linie de miză aleatorii.
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5 simboluri aleatorii se vor suprapune peste toate simbolurile de pe linia de miză.
Pentru a alege un simbol suprapus aleatoriu, faceți clic pe zona respectivă de pe roata 5-Hit
care apare sub role.
Dacă funcția „Tasta spațiu pentru învârtire” este activată, atunci când apăsați tasta spațiu se
va opri Bonus Wheel, Bonus Feature Wheel și 5-Hit Wheel.
Alternativ, roata 5-Hit va fi oprită automat în 30 de secunde.
Funcția aleatorie Random Wild acordă jucătorului 1 învârtire cu între 4 și 9 simboluri Wild
suprapuse plasate aleatoriu pe role.
Funcția aleatorie Wild Reels acordă unui jucător 1 învârtire la care între 2 și 5 role devin Wild
Reels complete ceea ce înseamnă că o suprapunere a simbolului Wild acoperă rolele
selectate.
Funcția aleatorie Bonus Activation acordă unui jucător 1 învârtire dacă sunt prezente 3
simboluri Bonus, însă fără câștiguri pe linie, cu 1 Funcție bonus acordată.
La o învârtire poate fi activată doar o singură Funcție aleatorie.
Funcțiile Aleatorii nu pot fi activate pe durata Funcției Bonus.
Funcțiile Aleatorii și Funcțiile Bonus nu pot fi re-activate.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții este adăugat la runda
care a activat funcțiile.

Funcții Bonus
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3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 acordă o Funcție Bonus aleatorie. Dacă există
pe role 2 simboluri Bonus după finalizarea unei învârtiri și sunt acordate eventualele
câștiguri pe liniile de miză, poate fi deplasat pe role un al 3-lea simbol Bonus din exteriorul
setului de role vizibile pentru a acorda o Funcție Bonus.
Pentru a activa o Funcție Bonus, faceți clic pe zona respectivă de pe Bonus Feature Wheel
care apare sub role.
Bonus Feature Wheel se oprește automat după 90 de secunde dacă jucătorul nu acționează.
O Funcție Bonus poate fi activată și ulterior de la acordarea unei Funcții aleatorii (consultați
Secțiunea Funcția aleatorie pentru explicația completă).
Cele 4 Funcții bonus sunt: Sure Win Free Spins, Wild Reels Free Spins, Coin Win și Bonus
Wheel.
Doar o singură Funcție bonus poate fi activată pe Bonus Feature Wheel.
O Funcție Bonus poate fi activată doar de către o Funcție Aleatorie dacă se câștigă Funcția
Aleatorie Bonus Aleatoriu.
Funcțiile Aleatorii și Funcțiile Bonus nu pot fi re-activate.
La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții este adăugat la runda
care a activat funcțiile.

Sure Win Free Spins
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La Sure Win Free Spins, un jucător primește inițial 10 Sure Win Free Spins.
În timpul acestei Funcții Sure Win Free Spins, câștigul pentru fiecare învârtire va fi cel puțin
egal cu cea mai mare sumă câștigată în timpul sesiunii Sure Win Free Spins, cu excepția
primei învârtiri a sesiunii la care câștigul sigur este suma mizată de jucător ( 20 de fise
înmulțite cu nivelul mizei pentru modul standard, 40 de fise înmulțite cu nivelul mizei pentru
modul Miză bonus).
Pentru învârtirile de la 1 la 5 din timpul Sure Win Free Spins, 1 Wild suprapus este plasat
aleatoriu pe oricare din rolele 1, 2 sau 3. După învârtirea 5, este plasat aleatoriu un Wild
suplimentar pe rolele 3, 4 sau 5. Poziția simbolurilor Wild aleatorii este re-extrasă la fiecare
învârtire.
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După fiecare învârtire din timpul Sure Win Free Spins, câștigul este evaluat pentru a vedea
dacă este mai mare decât câștigul sigur.
Dacă câștigul de la o singură învârtire din timpul Sure Win Free Spins este mai mic sau egal
cu suma garantată, suma garantată este acordată jucătorului în locul câștigului.
Dacă câștigul de la o singură învârtire este mai mare decât valoarea câștigului sigur, valoarea
mai mare este acordată jucătorului și devine noua valoare pentru câștigul sigur. Orice Sure
Win Free Spin este, de asemenea, acordată.
Compensarea Câștigului de la urmărirea jocului este diferența dintre valoarea câștigului sigur
și numărul de fise câștigate de un jucător la o învârtire.
Sure Win Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Sure Win Free Spins
curente.
La terminarea Sure Win Free Spins, jocul revine la runda care a activat Sure Win Free Spins.

Wild Reels Free Spins
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La Wild Reels Free Spins, jucătorul primește 10 Wild Reels Free Spins. Wild Reels Free Spins
suplimentare nu pot fi câștigate în timpul acestei Funcții Bonus.
În timpul funcției Wild Reels Free Spins, la fiecare învârtire între 1 și 5 role aleatorii vor fi
acoperite cu simboluri Wild suprapuse.
Valoarea și/sau poziția acestora pe role este re-extrasă după fiecare învârtire.
La terminarea Wild Reels Free Spins, jocul revine la runda care a activat Wild Reels Free
Spins.

Coin Win
•
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Funcția bonus Coin Win acordă jucătorului un câștig instant în fise.
Valoarea câștigului instant în fise este egală cu miza curentă înmulțită cu un multiplicator
aleatoriu (x10 - x30).

Bonus Wheel
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Bonus Wheel este un Bonus Game la care jucătorul poate câștiga fise și activa celelalte 2
moduri de joc Free Spins Funcție bonus (Wild Reels Free Spins și Sure Win Free Spins).
Bonus Wheel este o roată pe 3 niveluri cu fiecare nivel împărțit în 12 părți. Jucătorul face clic
pe zar pentru a se muta pe roată. Sau, alternativ, apăsați tasta spațiu dacă este activată
funcția „Tasta spațiu pentru învârtire”.
Punctul de start pentru fiecare jucător de pe Bonus Wheel este pe nivelul exterior la poziția
ora 9. Jucătorul face clic pe zar și roata se rotește în sensul invers al acelor de ceasornic
corespunzător cu numărul indicat de zar.
Atunci când roata se oprește pe un simbol, se întreprinde o acțiune în funcție de simbolul pe
care a aterizat.
Simbolurile diferite de pe Bonus Wheel sunt: Start, x1 (când este activată Miza Bonus), x2,
x3, x5 (când este dezactivată Miza Bonus), Dublare, Colectare, Săgeată, Wild Reels Free
Spins/Sure Win Free Spins și Jackpot Coin Win.
Simbolul Start este punctul de start pentru jucător. După prima aruncare a zarului, acest
simbol se transformă într-o săgeată.
Simbolurile x2, x3 și x5 acordă câștiguri în fise care sunt de 2, 3 sau 5 ori valoarea mizei
totale.
Simbolul Dublare dublează toate valorile multiplicatorului de câștig în fise (cu excepția fiselor
deja câștigate) afișat pe role, inclusiv cifrele jackpot-ului. Acesta va fi afișat grafic pe role.
Dacă aterizează pe mai mult de 1 simbol Dublare în timpul Jocului Bonus, se dublează
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sumele din nou. După activarea simbolului Dublare, acesta se transformă într-un simbol
săgeată.
Simbolul Colectare încheie Jocul bonus și acordă toate fisele colectate până în acel moment.
Simbolul Săgeată mută Bonus Wheel cu 1 nivel spre interior și execută imediat acțiunea
asociată cu respectiva poziție de pe respectivul nivel înaintea oricărei aruncări de zar. Dacă
săgeata se află pe nivelul 3, este acordat Jackpot Coin Win.
Simbolul Wild Reels Free Spins/Sure Win Free Spins încheie Jocul bonus, acordă toate fisele
colectate până în acel moment și acordă suplimentar fie Wild Reels Free Spins, fie Sure Win
Free Spins.
Simbolul Jackpot Coin Win se află în centrul rolei Bonus Wheel și apare ca un multiplicator
(înmulțește miza care a activat jocul bonus). Valoarea multiplicatorului este ales aleator
pentru fiecare joc Bonus Wheel.
Valorile minime și maxime pentru multiplicatorul Jackpot sunt x25 și, respectiv, x250.
Simbolul Jackpot Coin Win acordă jucătorului câștigul în fise de la Jackpot plus toate fisele
colectate până în acel moment, terminând și Funcția bonus Bonus Wheel.
La finalul Bonus Game, câştigul total de la Bonus Game este adăugat la toate câştigurile din
runda care a activat Bonus Game.

Funcţiile jocului
•

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent
al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta
spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului
şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea
Setările jocului de mai jos.
Pentru activarea sau dezactivarea mizei bonus, dați
clic. Textul butonului este afișat în limba curentă a
jocului.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru
Joc automat şi pentru a juca în modul automat.
Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau
deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile
de oprire pentru Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau
dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE.
Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Opţiuni Setări joc
•
•
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•
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Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în
modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat
•
•
•
•
•
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Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă câștigați funcția Bonus. Oprește Jocul automat dacă se câștigă Funcția bonus.
Dacă se câștigă o funcție. Oprește Jocul automat dacă este câștigată orice Funcție.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau
este egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu
suma specificată de dvs.
Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc automat selectate.

•

Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc
automat vor reveni la valoarea implicită.

•

Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului
•
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.00%
Câștigul teoretic al jucătorului la acest joc când este activată Miza bonus este 96.23%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Bonus

Bonus

5-Hit

5-La fel

Wild Reels

Role înlocuit.

Bonus Activation

Activarea Bonusului

Random Wilds

Înlocuit. aleatori

Sure Win Free Spins

Înv. gratuite cu Câștig sigur

Wild Reels Free Spins Înv. gratuite Role înlocuit.
Coin Win

Câștig fise

Bonus Wheel

Roata Bonus

Bonus Feature Wheel Roata funcției Bonus
Jackpot Coin Win

Jackpot Câștig fise

Nudge

Deplasare

Activated/Deactivated Activată/Dezactivată

Regulile jocului sunt generate:

