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Knights of Fortune este un joc video 5x3 cu o mecanică tip „modalități de plată” și o temă 
medievală clasică.  Folosește o mecanică de colecționare pentru a colecta Wild-uri, 
simboluri HP câștigătoare și simboluri speciale de aur, pentru a declanșa funcționalitatea de 
rotiri gratuite cu multiplicatori variați de câștiguri și numărul de wild-uri care vor fi întoarse 
pe role. 
 
Câștigul Teoretic al Jucătorului (RTP): 96.2% 
RTP Cumpărați Bonus: 96,4% 
 
REGULI JOC 

- Slot video cu 5x3 role cu o mecanică de tipul „modalități de plată”. 
- Există 243 de modalități posibile. 
- Există 12 simboluri, 4 cu valoare de plată mare, 6 cu valoare de plată mică, un Wild și 

un simbol special de aur. 
- Simbolul Wild care înlocuiește orice simbol. 
- Nivelul de pariu este setat folosind selectorul NIVEL PARIU. 
- JOCUL AUTOMAT rulează în mod automat jocul pentru numărul selectat de runde. 
- Jocul automat va fi terminat automat dacă este declanșată funcționalitatea Rotiri 

Gratuite Medievale. 
- Jucătorul este plătit de la stânga la dreapta pentru potrivirile de 3 sau mai multe 

simboluri care aterizează pe role adiacente (vedeți Tabelul de plăți). 
- Se plătesc doar cele mai mari combinații de potriviri per modalitate câștigătoare. 
- Câștigurile simultane sau coincidente pe diferite modalități de câștig sunt adăugate 

și plătite. 
- Free Spins sunt plătite în funcție de suma pariată înainte de a intra în modul Rotiri 

Gratuite. 
- În cazul unei defecțiuni la partea de hardware/software a jocului, toate pariurile 

afectate sunt rambursate 
- Jocul automat nu este disponibil în toate jurisdicțiile 

      
 
FUNCȚIONALITĂȚI JOC 
 
Rotiri în cascadă 
 

- În orice rotire plătită sau rotire gratuită, dacă are loc un câștig, toate simbolurile 
câștigătoare sunt eliminate din role și sunt înlocuite de sus cu simboluri noi. 

- Panoul modificat este evaluat din nou și orice câștiguri sunt plătite. 
- Cascadele continuă până când nu se creează noi câștiguri. 

 
Wild-uri Cavaler 
 

- Este afișat un contor cu 5 segmente. 
- Secțiunea principală a contorului afișează inițial „0” 
- Fiecare wild care aterizează pe o rotire plătită sau care este adăugat pe un panou ca 

urmare a unei Rotiri în Cascadă umple un segment.  
- De fiecare dată când toate cele 5 segmente sunt umplute, contorul crește cu +1 
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- Numărul din contor reflectă numărul real de wild-uri care vor fi întorși aleatoriu pe 
role în timpul rotirilor gratuite. 

- Contorul NU continuă să crească în timpul rotirilor gratuite. 
- Toate wild-urile sunt întoarse pe panou în timpul rotirilor gratuite, astfel contorul 

este resetat la zero după ce s-a terminat o funcționalitate de rotiri gratuite. 
- Se pot colecționa maximum 80 de Wild-uri. 

 
Multiplicatori Medievali 
 

- Este afișat un contor cu 5 segmente. 
- Secțiunea principală a contorului afișează inițial „X1” 
- Fiecare simbol Cavaler Albastru sau Cavaler Verde  care face parte dintr-o 

combinație câștigătoare în timpul unei rotiri plătite (sau este adăugat pe un panou 
ca urmare a unei Rotiri în Cascadă și apoi participă și la un câștig) umple un segment.  

- De fiecare dată când toate cele 5 segmente sunt umplute, contorul crește cu +1. 
- Valoarea multiplicatorului de câștig predominant se aplică tuturor rotirilor odată ce 

funcția de rotiri gratuite este declanșată. 
- Contorul NU continuă să crească în timpul rotirilor gratuite. 
- Contorul este resetat la X1 după ce s-a finalizat o funcționalitate de rotiri gratuite. 
- Nu există o limită a numărului de multiplicatori care pot fi colecționați 

 
Rotiri Gratuite Medievale 
 

- Este afișat un contor cu 5 segmente. 
- Secțiunea principală a contorului afișează inițial „0 din 8”. 
- Simbolurile aleatorii cu plată valoare de plată redusă au un cadru auriu special atașat 

pentru a arăta că sunt o versiune „specială” a acelui simbol. 
- Fiecare instanță a unei versiuni „speciale” a unui simbol obișnuit care aterizează pe 

panou în timpul unei rotiri de bază plătite (sau dacă este introdusă pe role în timpul 
unei Rotiri în Cascadă) umple un segment . 

- De fiecare dată când toate cele 5 segmente sunt umplute, contorul crește cu +1. 
- Dacă contorul atinge „8 din 8”, atunci se declanșează rotiri gratuite (se acordă 8 

rotiri) 
- Rotirile Gratuite vor fi declanșate după runda în care au fost colecționate cel puțin 

40 de simboluri speciale.   
- Rotirile Gratuite nu se pot redeclanșa. 
- Contorul este resetat la 0 din 8 după ce s-a finalizat o funcționalitate de rotiri 

gratuite. 
 
Cumpărați Bonus  
 

- Jucătorii pot opta să își cumpere intrarea în rotirile gratuite  
- Costul este afișat sub buton și este determinat în funcție de nivelul curent de pariere 

al jucătorului. 
- Jucătorului îi vor fi acordate 8 Rotiri Gratuite.  
- Rotirile gratuite vor începe fie cu 13, fie cu 14 wild-uri, care vor fi returnate la role 

(selectate aleator) și cu un multiplicator de câștig de X3. 
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- Nu este disponibil în toate jurisdicțiile. 
 
 
Valorile contorului pentru funcționalitățile Wild-uri Cavaleri, Multiplicatori Medievali și 
Rotiri Gratuite Medievale sunt specifice fiecărui nivel de pariu. Schimbarea nivelului de pariu 
va reseta aceste valori ale contorului. Se vor schimba la valorile lor inițiale, dacă jocul nu a 
fost jucat anterior la acel nivel de pariu, sau la valorile salvate anterior dacă acel nivel de 
pariu a fost jucat înainte și rotirile gratuite nu au fost încă atinse. 
 
FUNCȚII JOC 
 

 

BUTON SPIN 
 
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc 
la nivelul de pariu actual. 

 

BUTON SPIN (ÎN TIMPUL SPINULUI) 
 
Faceți clic pentru a opri rapid animațiile 
pe rolă sau orice alte animații 
câștigătoare. Aceasta nu oprește jocul 
automat (nu este disponibil în toate 
jurisdicțiile). 

 

BUTON DE JOC AUTOMAT 
 
Faceți clic pentru a deschide meniul pop-
up de joc automat (nu este disponibil în 
toate jurisdicțiile). 

 

BUTON DE JOC AUTOMAT (CU JOC 
AUTOMAT ACTIV) 
 
Numărul afișează câte rotații cu joc 
automat rămân. Clic pentru a opri jocul 
automat (nu este disponibil în toate 
jurisdicțiile). 
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BUTON NIVEL DE PARIERE 
 
Faceți clic pentru a deschide meniul pop-
up cu nivelul pariului 

 

CUMPĂRAȚI INTRAREA CĂTRE BONUS  
   
Apăsați pentru a avansa direct în modul 
Free Spin. Costul acestei funcționalități 
este afișat în interiorul zonei de text a 
butonului. (Nu este disponibil în toate 
jurisdicțiile). 

 

BUTON MENIU 
 
Faceți clic pentru a deschide setările, 
tabelul de plată și regulile jocului. 

 

BUTON AUDIO 
 
Faceți clic pentru a activa/dezactiva tot 
sunetul. 

 
 
 
MENIURI POP-UP 
 
Sumă pariu 
 

 
 



Knights of Fortune – reguli de joc 

7 
 

Meniul pop-up cu suma pariului afișează toate opțiunile disponibile. Suma selectată în 
prezent este evidențiată cu alb. Jucătorul poate face clic și pe iconița „Închide” pentru a 
reveni la ecranul principal al jocului, fără a face modificări la valoarea pariului.   
 
Joc automat (nu este disponibil în toate jurisdicțiile) 

 
Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc 
automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul face clic pe una dintre opțiunile de număr de 
spin-uri disponibile. Acest buton se va evidenția alb. Jucătorul trebuie apoi să stabilească o 
limită de pierdere (trebuie să fie mai mare de 0) și apoi să facă clic pe butonul de rotire 
pentru a confirma intenția sa. Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat pe ecranul 
principal al jocului, cu jocul automat activat.  
 
De asemenea, jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat 
jocul automat. Acestea includ:  
 

- Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător.  
- Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.  

 
Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în 
mod implicit atunci când reîncărcați jocul. 
 
 
 
SETĂRI JOC ȘI REGLEMENTARE  
 
Timp actual 
 
Jocul arată timpul actual în orice moment (în partea stângă jos a ecranului). Timpul este 
preluat de la computerul sau ceasul dispozitivului jucătorului.  
 
  
INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
 
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri.  
  

- Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.  
- Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.  
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În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc 
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate. 
 


