Regulile jocului Divine Fortune Touch

















Divine Fortune Touch este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține
substituții Wild, Falling Wilds Re-Spins, o funcție Wild on Wild, Free Spins și un joc Jackpot
Bonus.
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.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie
de miză în conformitate cu Casieria.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
Un câştig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în TABELUL DE PLĂŢI înmulțită
cu nivelul mizei.
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.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se achită doar pe liniile de miză, cu excepția câștigurilor din timpul
jocului Jackpot Bonus.

Falling Wilds Re-Spins














Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor Free Spins și a
simbolurilor Bonus.
După ce apare pe role un simbol Wild și sunt acordate toate câștigurile pentru respectiva
învârtire, fiecare simbol Wild coboară cu o poziție pe role și este acordat un Falling Wilds ReSpin atât la jocul principal cât și la Free Spins.
Simbolurile Wild care se mișcă în jos în timpul Falling Wilds Re-Spins sunt denumite Falling
Wilds.
Simbolurile Wild continuă să activeze Falling Wilds Re-Spins până când acestea dispar de pe
role. O Falling Wilds Re-Spins este însă acordată la runda când ultimul simbol Falling Wild
cade de pe rolele aflate pe rândul de jos.
Falling Wilds Re-Spins suplimentare pot fi câștigate în timpul unei Falling Wilds Re-Spin.
La jocul principal, simbolurile Bonus și simbolurile Free Spins nu pot să apară pe aceeași rolă
ca un Falling Wild atâta timp cât Falling Wild este activ. Simbolurile Bonus nu apar în timpul
Free Spins.
În timpul unei Falling Wilds Re-Spin pot fi câștigate atât Free Spins, cât și jocul Jackpot
Bonus.
Falling Wilds Re-Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea care a
activat Falling Wilds Re-Spins.
Câștigurile de la Falling Wilds Re-Spins sunt adăugate automat la eventualele câștiguri de la
învârtirea inițială.
Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi modificate în timpul unei Falling Wilds Re-Spin.

Funcția Wild on Wild








Atât la jocul principal cât și la Free Spins, funcția Wild on Wild este activată când un simbol
Wild aterizează în spatele unui Falling Wild.
Când funcția Wild on Wild este activată, simbolul Wild afectat se va extinde pentru a acoperi
toată rola și toate câștigurile sunt acordate pentru respectiva învârtire. Fiecare simbol Wild
coboară cu o poziție pe role și se acordă Falling Wilds Re-Spin cu 2 Falling Wilds pe rolă.
Dacă 3 sau mai multe simboluri Free Spins apar la aceeași învârtire ca un simbol Wild, toate
Falling Wilds Re-Spins care sunt câștigate la runda care a activat Free Spins sunt jucate după
terminarea Free Spins.
Doar la jocul principal, dacă au fost colectate 3 sau mai multe simboluri Bonus după
învârtirea finală a întregii runde, inclusiv Falling Wilds Re-Spins, jocul Jackpot Bonus este
activat.

Free Spins







3 sau mai multe simboluri Free Spins care apar în orice loc pe role la jocul principal, inclusiv
în timpul Falling Wilds Re-Spins, activează Free Spins conform cu Casieria.
Nu pot fi câștigate Free Spins suplimentare în timpul Free Spins.
Free Spins sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei 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 terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
Doar la Free Spins, orice simbol Wild care aterizează pe role devine un Wild on Wild, care se
extinde automat pentru a acoperi toată rola.

Jocul Jackpot Bonus









Jocul Jackpot Bonus este activat când 3 sau mai multe simboluri Bonus sunt colectate doar la
jocul principal, inclusiv Falling Wilds Re-Spins.
Simbolurile Bonus colectate sunt plasate aleatoriu pe role înainte de startul jocului Jackpot
Bonus.
Jocul Jackpot Bonus are 15 role independente, care se învârt individual.
Fiecare simbol Bonus are o valoare aleatorie a câștigului în fise în intervalul 10 – 200 x nivelul
mizei.
Jucătorul începe jocul Jackpot Bonus cu 3 învârtiri. Când cel puțin un simbol Bonus aterizează
pe role în timpul unei învârtiri, numărul de învârtiri se resetează la 3.
Simbolurile Bonus care apar oriunde pe role la jocul Jackpot Bonus rămân pe role până când
jocul Jackpot Bonus se încheie.
Când nu mai rămân învârtiri, jocul Jackpot Bonus se încheie și câștigurile sunt acordate.
În timpul jocului Jackpot Bonus poate fi câștigat un Jackpot.

Dacă un rând întreg, de la stânga spre dreapta, este umplut cu simboluri Bonus, se
câștigă Minor Jackpot fix. Minor Jackpot acordă de 20x miza plasată la runda care a
activat jocul Bonus de Jackpot.
Dacă două rânduri întregi sunt umplute cu simboluri Bonus, se câștigă Major Jackpot
fix. Major Jackpot acordă de 100x miza plasată la runda care a activat jocul Bonus de
Jackpot.
Dacă sunt umplute toate cele trei rânduri cu simboluri Bonus, se câștigă Mega Jackpot
progresiv.









Un Jackpot poate fi câștigat doar în timpul jocului Jackpot Bonus și se câștigă doar un singur
Jackpot la un joc Jackpot Bonus.
Șansele de a câștiga Jackpot-ul progresiv Mega sunt corelate pozitiv cu mărimea mizei.
La finalul jocului Jackpot Bonus, câștigul total de la jocul Jackpot Bonus este adăugat la
eventualele câștiguri de la runda care a activat jocul Jackpot Bonus.
La finalul jocului Jackpot Bonus, câștigul bonus total în monedă este egal cu câștigul în fise
înmulțit cu valoarea fisei.
La finalul jocului Jackpot Bonus, jocul revine la runda care a activat jocul Jackpot Bonus.
Notă: Dacă jocul Jackpot Bonus este activat în timpul Jocului automat, Jocul automat se va
opri automat.Jocul Jackpot Bonus nu este jucat automat.
La finalul jocului Jackpot Bonus, jocul revine la runda care a activat jocul Jackpot Bonus și
Jocul automat nu mai este activat.

Reguli Jackpot














Mega Jackpot este un jackpot progresiv la care, de fiecare dată când jocul este jucat de un
jucător, o parte a mizei este adăugată la Mega Jackpot.
Câştigurile de jackpot progresiv trebuie verificate de Operatorul cazinoului şi de Furnizorul
de software Toate deciziile sunt finale şi nu se va angaja nicio corespondenţă.
Valorile jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În doar câteva cazuri
excepţionale se poate întâmpla ca două jackpot-uri să fie câştigate în respectivele 30 de
secunde, caz în care câştigul la cel de-al doilea jackpot este noul jackpot recalculat. Toţi
jucătorii care participă la joc când este câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de
secunde referitoare la faptul că s-a câştigat valoarea jackpot-ului.
Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta este blocată pe
durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că nicio altă rundă de joc nu poate
revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două
câştiguri simultane ale aceluiaşi Jackpot.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul devine
indisponibil. Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la Jackpot. Valoarea Jackpotului rămâne aceeași până la reluarea comunicării.
Suma de jackpot progresiv achitată este valoarea jackpotului progresiv de pe serverul
cazinoului în momentul câştigării jackpotului. Se vor depune toate eforturile pentru ca
valoarea jackpotului progresiv afişată în joc să fie aceeaşi cu cea de pe serverul cazinoului.
Contorul Jackpot poate afişa o altă monedă decât cea în care jucaţi. Dacă aţi câştigat Jackpot
şi jucaţi jocuri de cazinou într-o altă monedă, suma câştigată este convertită în moneda în
care jucaţi şi este adăugată în contul dvs.
Divine Fortune Touch conține Minor, Major și Mega Jackpots. De la fiecare miză se fac
următoarele contribuții:
o 3,7% din miză este alocată către MEGA Jackpot.
o Valoarea curentă a Jackpot-ului pentru fiecare tip de jackpot este afișată în partea
de sus a jocului.
o Jackpot-ul nu poate fi câştigat la JOC PENTRU DIVERTISMENT
Jocul principal

Buton de rotire
Atingeţi pentru a începe jocul pe liniile de miză, nivelul mizei şi valoarea fisei din
acel moment.

În modul peisaj, atingeţi zona de joc pentru a ascunde butonul Invârtire.
Stop rapid: Atingeţi zona de joc în timpul unei învârtiri pentru a opri rolele.

Notă: Toate învârtirile de la jocul Jackpot Bonus sunt gratuite.
Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetul fără a accesa meniul setări.

Meniul Setări rapide
Atingeţi semnul plus pentru a accesa meniul Setări rapide.

Joc automat
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Jocul automat fără a accesa meniul setări. Setează
implicit 50 de runde.

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Rotire rapidă fără a accesa meniul setări.

Ieşire
Atingeţi pentru a ieşi din joc.
Setările jocului şi Informaţii despre joc

Setări de sunet


Sunetele jocului: Atinge butonul pentru a opri sau porni sunetul.

Setări rotire



Rotire rapidă: Atinge butonul pentru a opri sau porni Rotirea rapidă.
Joc automat: Trageți sau atingeți glisorul pentru a activa Jocul automat și pentru a
seta numărul de runde. Jocul automat porneşte jocul pentru numărul selectat de
învârtiri.

Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.
o

Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.

o
o
o

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.
Oprire dacă se câştigă Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă
Free Spins.

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


Modul pentru stângaci: Atingeţi pentru a activa sau dezactiva modul pentru
stângaci.

Setări miză





Miză în numerar: Afişează valoarea mizei dvs. în moneda selectată.
Miza în fise: Afişează valoarea mizei dvs. în fise.
Nivelul mizei: Trageți sau atingeți glisorul pentru a selecta numărul de fise de mizat
pe linia de miză.
Valoarea fisei: Trageţi sau atingeţi glisorul pentru a selecta valoarea fisei.

Tabelul de plăţi
Atingeţi pentru a vedea combinaţiile câştigătoare şi plăţile.

Regulile jocului
Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.

Istoricul jocului
Atingeţi pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.
Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.

Înapoi
Atinge pentru a reveni la jocul principal.
Joc automat şi Rotire rapidă

Joc automat
Atingeţi pentru a începe Jocul automat. Numărul de învârtiri selectate este afișat pe buton.

Oprire Joc automat

Atingeţi pentru a opri Jocul automat. Numărul de învârtiri rămase este afişat pe buton.

Rotire rapidă
Atingeţi pentru a porni Rotirea rapidă.

Notă: Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în modul Joc de amuzament.
Câştigul jucătorului



Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.59%
Notă: valoarea inițială implicită de 10.000 Euro este luată în calcul la calcularea câștigului
teoretic al jocului.

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.

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

Falling Wilds

Înlocuitori căzători

Re-Spin

Re-învârtire

Wild on Wild

Înlocuitor peste Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Bonus

Bonus

Jackpot Bonus

Bonus Jackpot

Jackpot

Jackpot

Regulile jocului sunt generate:

