
Bine ai venit la regulile jocului Forest Dreams! 
 
DESCRIEREA JOCULUI 
Forest Dreams este un slot cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe. 
Jocul are 9 simboluri obișnuite, simbol Wild, Respins, 2 tipuri de Free Spins cu multipliers și eve
niment aleatoriu De-a v-ați ascunselea. 
Obiectivul este de a roti rotele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe li
niile de plată existente. 
Cu cât simbolurile din combinația câștigătoare sunt mai scumpe, cu atât câștigul este mai mare. 
Numărul de simboluri necesare pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și l
iniile de plată sunt afișate în Tabelul de plată. 
 
Caracteristici 
 
Simbolul Wild 
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare. 
În jocul principal, dacă simbolul Wild face parte dintr-
o combinație câștigătoare, se va declanșa o Respin. 
Numărul maxim de Respins este 4. 
Simbolurile Wild aterizează pe role numai în jocul principal. 
 
Respins de noapte 
Obiectivul jocului principal este de a trezi Spiritul Pădurii, lucru care se poate face numai în timp
ul Respins.  
Este necesară energia a 4 sau 5 sfere galbene pentru trezirea Spiritului Pădurii.  
Simbolurile Wild câștigătoare colectează energia sferelor galbene. Sferele galbene apar pe rolele 
2, 3 și 4 înainte de începerea Respin. Simbolurile Wild câștigătoare sunt necesare pentru activare
a Respin. Simbolurile Wild câștigătoare zboară în pozițiile marcate de sferele galbene, se lipesc p
e acestea și apoi se declanșează Respin.  
Dacă combinațiile câștigătoare cu noile simboluri Wild apar pe role, sferele galbeze vor apărea d
in nou. Noile simboluri Wild câștigătoare zboară în pozițiile marcate de sferele galbene, se lipesc
 pe acestea și apoi se declanșează Respin suplimentară.  
Simbolul Wild care a ocupat o poziție pe sferă galbenă va rămâne pe aceasta până la încheierea 
Respins.  
Numai simbolurile Wild câștigătoare pot zbura spre pozițiile marcate cu sfere galbene.  
Lipsa unei combinații câștigătoare cu noile simboluri Wild va duce la încheierea Respin. 
 
Free Spins 
Când Spiritul Pădurii se trezește, se va activa unul dintre cele 2 tipuri de Free Spins. 
 
Free Spins de bază 
Energia a 4 sfere activează Free Spins de bază.  
Există 8 Free Spins.  
Fiecare Spirit al Pădurii Free Spin aruncă unul sau două simboluri Wild pe role. Acestea pot fi si
mboluri Wild obișnuite și simboluri Wild cu multipliers x2 și x3. 
Simbolurile Wild apar pe role în conformitate cu această schemă: 



 
• 1 Free Spin: Wild x2 
• 2 Free Spin: Wild x2 și Wild 
• 3 Free Spin: Wild x3 
• 4 Free Spin: Wild x3 și Wild 
• 5 Free Spin: Wild x2 
• 6 Free Spin: Wild x2 și Wild 
• 7 Free Spin: Wild x3 
• 8 Free Spin: Wild x3 și Wild 
 
Free Spins avansate  
Energia a 5 sfere activează Free Spins avansate.  
Există 12 Free Spins.  
Fiecare Spirit al Pădurii Free Spin aruncă unul sau două simboluri Wild pe role. Acestea pot fi si
mboluri Wild obișnuite și simboluri Wild cu multipliers x2, x3 și x5. 
Simbolurile Wild apar pe role în conformitate cu această schemă: 
 
• 1 Free Spin: Wild x2 
• 2 Free Spin: Wild x2 și Wild 
• 3 Free Spin: Wild x5 
• 4 Free Spin: Wild x3 
• 5 Free Spin: Wild x3 și Wild 
• 6 Free Spin: Wild x5 
• 7 Free Spin: Wild x2 
• 8 Free Spin: Wild x2 și Wild 
• 9 Free Spin: Wild x5 
• 10 Free Spin: Wild x3 
• 11 Free Spin: Wild x3 și Wild 
• 12 Free Spin: Wild x5 
 
Free Spins se joacă cu același pariu ca rotirea care le activează. 
 
Eveniment aleatoriu De-a v-ați ascunselea 
În runda câștigătoare a jocului principal, simbolul Wild care nu face parte din combinația câștigă
toare poate fi trimis în rezervă.  
Simbolul Wild ascuns se transformă în bilă albastră și se învârtește în jurul Spiritului Pădurii.  
Simbolul Wild ascuns va reveni pe role într-
o rundă sau în Respin fără câștiguri, înlocuind un simbol aleatoriu.  
Un singur simbol Wild poate fi în rezervă. 
 
MODUL DE JOC  
Sold - Afișează soldul contului tău. Fă clic pe Sold pentru a face o depunere.  
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Fă clic pe butoanele plus și minus sau pe valoar
ea pariului pentru a seta pariul.  
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, fă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului este
 dedusă din soldul tău și runda jocului începe. Joc automat - Menține apăsat butonul Rotire pentr



u a alege numărul de rotiri automate. Numărul selectat de rotiri începe automat cu aceeași valoar
e a pariului ca rotirea în timpul căreia este activat modul rotiri automate. Poți face clic pe butonul
 Rotire din nou în orice moment pentru a opri rotirile automate. Poți alege condiții suplimentare 
pentru a opri jocul automat din Setări joc.  
Câștig - Afișează câștigul pentru rotirea curentă sau ultimul pas de plată a câștigului.  
Tabel de plată - Afișează toți coeficienții pentru fiecare combinație de simboluri, descrierea carac
teristicilor jocului și toate informațiile despre liniile de plată. Fă clic pe butonul Info pentru a des
chide Tabelul de plată.  
Făcând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfața de setări a jocului și schimba set
ările de sunet, introducere, vizuale și rotire automată.  
Modul glisare - Glisează în jos pentru a roti rolele. Apasă lung oriunde pe role pentru a deschide 
panoul de rotire automată. Poți porni/opri oricând sunetul, porni/opri modul turbo și intra/ieși din
 ecranul complet din colțul din dreapta jos.  
 
MODUL DE CALCULARE A CÂȘTIGURILOR PE LINIA DE PLATĂ  
• Calculează numărul de simboluri identice formate în ordine de la rola din extrema stângă la cea
 din extrema dreaptă pe linia de plată.  
• Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afișat în Tabelul de plată.  
• Câștigul linie de plată este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul.  
• Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.  
 
RANDAMENTUL PENTRU JUCĂTOR  
Randamentul teoretic total pentru jucător este de is $[RTP_VALUE]%.  
 
RANDOMIZAREA  
Rolele sunt învârtite cu o șansă egală pentru fiecare poziție de oprire prin intermediul unui gener
ator de numere aleatorii. Pentru informații suplimentare, vizitați http://evoplay.games/RNG.  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.  
Regulile jocului din 07.13.2020. 
 


