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Wilderland™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii (fixe) care conține funcția Forest
Treasure cu 4 simboluri Walking Wild diferite, funcția Magic Wild și Free Spins.
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe) și valori diferite ale mizei și fisei.
Jocul poate fi jucat cu bani sau fise. Pentru a comuta între bani și fise, accesați Setări joc.
MIZA este numărul de fise sau de bani care se mizează.
Valoarea mizei este setată de la săgețile din dreptul secțiunii VALOARE FISĂ.
SOLD afișează suma de bani sau fise disponibilă pentru mizare.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Valorile câștigurilor cu simbol afișate în Tabelul de plăți sunt dinamice și se modifică în funcție
de valoarea selectată a mizei.
Un câștig pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăți înmulțită cu oricare din
multiplicatorii aplicabili.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre
cea mai din dreapta.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Funcția Forest Treasure
•
•
•
•
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La jocul principal există o Activation Zone care acoperă rândul din mijloc.
La Free Spins, Activation Zone acoperă toate cele trei rânduri.
Două sau mai multe simboluri Wild care apar orizontal, lipite unul de celălalt în Activation Zone,
activează funcția Forest Treasure.
La funcția Forest Treasure, fiecare simbol Wild obișnuit care activează funcția Forest Treasure se
transformă într-unul din cele patru simboluri Walking Wild: un Walking Wild, un Expanding
Walking Wild, un x2 Walking Wild sau un Scatter Walking Wild.
Un simbol Wild obișnuit care aterizează în Activation Zone lângă orice simbol Walking Wild
activează și el funcția Forest Treasure și se transformă într-unul din simbolurile Walking Wild.
Simbolurile Wild care apar pe role lipite pe orizontală ca urmare a activării funcției Forest
Treasure nu se transformă în simboluri Walking Wild.
De fiecare dată când schimbați miza în bani sau fise, toate simbolurile Walking Wild sunt salvate
împreună cu valoarea mizei și dispar de pe role. De fiecare dată când reveniți la respectiva miză,
toate simbolurile Walking Wild sunt restabilite pe role împreună cu valoarea mizei.
Toate câștigurile sunt evaluate după activarea funcției Forest Treasure.

Simboluri Wild și Walking Wild
•

Jocul are 5 tipuri de simboluri Wild: un Wild obișnuit, un Walking Wild, un Expanding Walking
Wild, un x2 Walking Wild și un Scatter Walking Wild.
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Simbolurile Wild obișnuite pot să apară pe orice rolă la jocul principal și la Free Spins.
Toate simbolurile Walking Wild pot să apară doar atunci când este activată funcția Forest
Treasure.
La începutul fiecărei învârtiri toate simbolurile Walking Wild se mută cu o rolă spre stânga.
Simbolul Expanding Walking Wild se transformă într-o stivă de simboluri Walking Wild care
acoperă toată rola.
Toate câștigurile pe linia de miză cu un simbol x2 Walking Wild sunt înmulțite cu 2. Dacă două
sau mai multe simboluri x2 Walking Wild apar pe o linie de miză câștigătoare, câștigul este
înmulțit cu 2 pentru fiecare simbol x2 Walking Wild.
Simbolurile Wild obișnuit, Walking Wild, Expanding Walking Wild și x2 Walking Wild înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și a a celorlalte simboluri Walking Wild.
Simbolurile Scatter Walking Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția celorlalte simboluri
Walking Wild.
Substituția cu simbolul Wild obișnuit, Walking Wild, Expanding Walking Wild, x2 Walking Wild și
Scatter Walking Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă de pe o linie de
miză conform cu Tabelul de plată.

Funcția Magic Wild
•

•

La jocul principal, când o stivă de 3 simboluri Walking Wild dispare de pe rola 1 și nu există
niciun simbol Walking Wild pe role, funcția Magic Wild poate fi activată și simbolurile Walking
Wild care dispar pot să reapară pe rola 5.
La Free Spins, când orice număr de simboluri Walking Wild dispar de pe rola 1 şi nu mai există pe
role simboluri Walking Wild, poate fi activată funcţia Magic Wild și simbolurile Walking Wild
dispărute pot să reapară pe rola 5.

Free Spins
•
•
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Simbolurile Scatter obișnuite pot să apară pe rândurile de sus și jos de la jocul principal.
3 sau mai multe simboluri Scatter și/sau Scatter Walking Wild care apar oriunde pe role la jocul
principal activează Free Spins.
3 simboluri Scatter și/sau Scatter Walking Wild care activează Free Spins acordă un simbol
Walking Wild în mijlocul rolei 5 în timpul primei Free Spin. Fiecare simbol Scatter suplimentar
care activează Free Spins acordă un simbol Walking Wild sau x2 Walking Wild plasat aleatoriu în
timpul primei Free Spin.
La Free Spins, Activation Zone acoperă toate cele trei rânduri.
Două sau mai multe simboluri Wild care apar lipite unul de celălalt pe orizontală pe orice rând
din Activation Zone activează funcția Forest Treasure.
La Free Spins, simbolurile Scatter Walking Wild nu pot fi acordate la funcția Forest Treasure.
La Free Spins, dacă un simbol Expanding Walking Wild apare pe aceeași rolă cu un simbol x2
Walking Wild, toată rola este acoperită cu simboluri x2 Walking Wild.
Free Spins se încheie când nu mai există simboluri Walking Wild pe role. Numărul minim de Free
Spins este 6.
Free Spins sunt jucate cu aceeași miză ca la runda care a activat Free Spins.
La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate câştigurile din runda
care a activat Free Spins.

•
•

La finalul Free Spins, se revine la jocul principal. Sunt restabilite toate simbolurile Walking Wild
care se aflau pe role la finalul rundei care a activat Free Spins.
Dacă sunt acordate în același timp Free Spins și funcția Forest Treasure, funcția Forest Treasure
este activată prima.

Funcţiile jocului
•

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

Buton de Rotire
Dați clic pentru a porni o rundă de joc la valoarea
curentă de pariere.

Butonul Oprire
Faceți clic pentru a opri runda de joc.

Rotire rapidă
Faceți clic pentru a porni sau opri Rotire rapidă (nu
este disponibil în toate cazinourile).

Joc automat
Faceți clic pentru a alege numărul de runde de Joc
automat și setările avansate pentru Joc automat.

Oprire Joc automat
Dacă au fost alese rundele de Joc automat, numărul
rămas de runde este afișat pe butonul Rotire. Faceți
clic pe butonul Rotire pentru a opri Jocul automat.

Valoare Fisă

Faceți clic pe săgețile sus și jos pentru a modifica
valoarea fisei.
Textul butonului este afișat în limba curentă a jocului.

Sunet
Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau
folosiţi glisorul pentru a regla nivelul sunetului.

Meniu
Faceți clic pentru a accesa setările și informațiile
jocului.
Setările jocului şi Informaţii despre joc

Tabelul de plăţi
Faceți clic pentru a vedea combinațiile câștigătoare și plățile.

Setări joc
Faceți clic pentru a vedea meniul setări joc.
•
•
•
•

Ecran intro: Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Rotire rapidă: Activează sau dezactivează opţiunea de
Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spaţiu pt învârtire: Activează sau dezactivează
funcţia Spaţiu.
Afișează miza în bani: Comută între miza în bani și miza în
fise.

Regulile jocului
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Istoric jocuri
Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. Istoricul
jocului este disponibil doar când joci pe bani. Notă: Istoricul jocului
poate fi afișat cu întârziere.
Notă: Jurnalele de joc vor afișa întotdeauna mai degrabă valoarea
în fise decât în bani, indiferent de modul selectat înainte de joc. Se

reamintește că câștigul în bani este egal cu câștigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.

Setări complexe pentru Jocul automat
Pentru a configura setările avansate de Joc Automat, faceți clic pe
butonul Joc Automat și alegeți numărul de runde de Joc automat.
Apoi faceți clic pe Setări avansate pentru a alege una sau mai multe
condiții de oprire. Pentru a porni rundele de Joc automat, faceți clic
pe butonul Învârtire.
Textul butonului este afișat în limba curentă a jocului.
•
•
•

•
•

La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat
atunci când sunt câștigate Free Spins.
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 Reinițializare pentru a șterge toate condițiile de
oprire alese pentru Jocul automat.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul
toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
Notă: Unele setări de Joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.

Închidere
Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

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 96.16%.

Traducerea terminologiei de joc
•

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen tradus

Termen în engleză
Forest Treasure

Comoara din pădure

Activation Zone

Zonă de activare

Wild

Înlocuitor

Walking Wild

Înlocuitor plimbăreţ

Expanding Walking Wild

Înlocuitor plimbăreț extensibil

x2 Walking Wild

Înlocuitor plimbăreț x2

Scatter Walking Wild

Înlocuitor plimbăreț Dispersie

Scatter

Dispersie

Free Spins

Învârtiri gratuite

Magic Wild

Înlocuitor magic

Regulile jocului sunt generate:

