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FashionTV Highlife – Reguli Joc
FashionTV Highlife este un slot video plin de farmec și lux, redat pe un set de role 4x4x5x4x4
cu un mecanism „modalități de plată” (1.280 de modalități). Inspirat de lumea elegantă a
fashiontv, jocul include un simbol special, foarte plătit, care se poate transforma într-un Wild
stivuit și multiplicatori incrementali de câștig atât în jocul de bază, cât și în caracteristica
bonus pentru rotiri gratuite.

Câștigul teoretic al jucătorului prin 1 miliard de jocuri simulate este: 94,5%
RTP Cumpărați Bonus: 95,2%
REGULI JOC
- Jocul se joacă pe un set de role 4x4x5x4x4.
- Jocul folosește o mecanică „modalități de plată” cu 1.280 de modalități de plată.
- Rolele au 14 simboluri, inclusiv 3 cu plăți mari, 3 cu plăți medii, 5 cu plăți mici, un wild,
un wild care se extinde complet și un scatter.
- Simbolul wild înlocuiește orice simbol, cu excepția scatter-ului.
- Nivelul pariului este setat folosind selectorii NIVEL PARIU.
- JOCUL AUTOMAT rulează în mod automat jocul pentru numărul selectat de runde.
- Jucătorul este plătit conform Tabelului de plăți.
- Panoul este evaluat de la stânga la dreapta pe rolele adiacente începând cu cea mai
din stânga rolă.
- Se plătesc doar cele mai mari combinații de potriviri per modalitate câștigătoare.
- Se adaugă și sunt plătite câștiguri simultane sau coincidente pe diferite Moduri.
- Rotirile gratuite sunt plătite în funcție de suma pariată stabilită înainte de a intra în
funcția bonus Rotiri gratuite.
- În timpul jocului de bază, simbolul wild este disponibil numai pe rolele 1 și pe rolele 2.
- Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
FUNCȚIONALITĂȚI JOC
Ghiont Special HP1
- HP1 vine atât ca un simbol cu o singură înălțime, cât și ca un simbol ghiont special,
care poate atinge o înălțime completă de 5 simboluri.
- Simbolul special de ghiont poate apărea doar pe rola din mijloc.
- La fiecare câștig, simbolul ghiont special se va extinde și va declanșa o re-rotire
gratuită a rolelor 1, 2, 4 și 5.
- Fiecare ghiont crește un multiplicator de câștig cu +1 până la maximum X5.
- Odată ce re-rotirea gratuită s-a încheiat și toate câștigurile sunt evaluate și plătite,
multiplicatorul este resetat la x1.
- O pierdere în re-rotirea liberă ulterioară resetează multiplicatorul la x1.
- Simbolul wild de înălțime completă înlocuiește toate simbolurile, cu excepția
simbolului scatter.
Simboluri Bonus
- Scatter-urile bonus pot ateriza oriunde pe role.
- Ori de câte ori aterizează 3, 4 sau 5 simboluri scatters, se acordă 12, 15 sau, respectiv,
20 de rotiri gratuite, iar jucătorul este dus la funcționalitatea bonus Rotiri Gratuite.
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-

Este posibil să declanșați rotiri gratuite doar la o rotire de bază plătită (nu la o rerotire gratuită sau în funcția bonus Rotiri gratuite).

Funcție bonus pentru rotiri gratuite
- Simbolul Ghiont Special HP1 poate apărea și în Rotiri Gratuite.
- Fiecare ghiont în rola din mijloc crește multiplicatorul de câștig pentru a oferi
potențial un câștig total al funcționalității de până la 20.000x.
- În cazul unei pierderi în re-rotirea gratuită ulterioară, multiplicatorul curent se va
bloca.
- Fiecare câștig este înmulțit cu valoarea multiplicatorului la sfârșitul rotirii gratuite sau
re-rotirii gratuite.
- Nu există simboluri scatter pe role în timpul rotirilor gratuite, iar rotirile gratuite nu
pot fi reactivate.
Cumpărați funcționalități

Jucătorii pot cumpăra următoarele funcționalități și pariuri îmbunătățite prin intermediul
butonului Pariuri Speciale. Aceasta deschide un meniu pop-up care listează pariurile
disponibile și costul asociat.
Aceste funcționalități suplimentare nu sunt disponibile în toate jurisdicțiile sau cu toți
operatorii.
Cumpărați intrarea în Bonus
- Jucătorii pot alege să-și cumpere intrarea în rotiri gratuite.
- Rotiri gratuite vor începe cu 12, 15 sau 20 de rotiri gratuite.
- Costul este de 90x nivelul actual al pariului.
Cumpărați acces în Ghiont Special cu Wild extins complet.
- Jucătorii pot opta să plătească pentru a declanșa funcția Ghiont Special.
- Ghiont Special este activat cu simbolul HP1 complet extins și convertit în Wild.
- Costul este de 6,5x nivelul actual al pariului.

FUNCȚII JOC
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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. Nu oprește funcția de joc
automat.

BUTON DE JOC AUTOMAT
Faceți clic pentru a deschide meniul popup de joc automat.

BUTON DE JOC AUTOMAT (CU JOC
AUTOMAT ACTIV)
Numărul afișează câte rotații cu joc
automat rămân. Faceți clic pentru a opri
jocul automat.
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BUTON SUMĂ PARIU
Faceți clic pentru a deschide meniul popup cu suma pariului.

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

Meniul pop-up pentru suma pariului afișează toate opțiunile de pariu/linie și linie de plată
disponibile. Suma selectată în prezent este evidențiată cu alb. Jucătorul poate face clic și pe
iconița „Înapoi” pentru a reveni la ecranul principal al jocului, fără a face modificări la
valoarea pariului.
Joc automat

6

FashionTV Highlife – Reguli Joc

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.
Jocul automat nu este disponibil în toate jurisdicțiile.
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.

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.
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