Regulile jocului Imperial Riches™ Touch
Prezentare joc
•
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•
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Imperial Riches™ Touch este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține Avalanche™,
Free Falls, și Lucky Pond Bonus Game, Jackpot Game cu 5 Jackpots diferite și substituții Wild.
Jocul este jucat cu 15 linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite valori 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.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de plăţi.
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 înmulţit cu valoarea fisei.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga
spre cea mai din dreapta.
Toate câștigurile în fise plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția câștigurilor în fise din
timpul Lucky Pond Bonus Game și Jackpot Game.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.

Simbolul Wild
•
•

La jocul principal și la Free Falls, simbolurile Wild pot să apară aleatoriu oriunde doar pe
rolele 2-4 și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
Înlocuirea simbolului Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie
de pariere conform tabelului de plăți.

Funcţia Avalanche™
•
•
•

•

•

În jocul principal și la Free Falls, simbolurile cad în poziții pe role în loc să se învârtească.
O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
Toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolurilor Scatter, se aprind și
dispar, lăsând spațiu pentru o a doua Avalanche de simboluri pentru o șansă la câștiguri mai
mari.
Câștigurile cu simboluri Scatter sunt valabile doar o singură dată în timpul funcției
Avalanche. Câștigurile cu simbol Scatter vor fi acordate în total după ce se joacă ultima
Avalanche.
Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri.

Free Falls
•
•

3 simboluri Scatter care apar aleatoriu oriunde pe rolele de la jocul principal, activează 10
Free Falls conform cu Tabelul de plăți.
Fiecare simbol Scatter suplimentar care apare oriunde pe role doar la jocul principal
activează 5 Free Falls suplimentare.
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Free Falls încep atunci când nu mai sunt câștiguri pe linia de miză și funcția Avalanche™ se
termină.
La Free Falls, toate simbolurile câștigătoare de pe liniile de miză câștigătoare sunt
contorizate ca bijuterii.
Lucky Pond Bonus Game este activat dacă s-a colectat orice număr de bijuterii.
Lucky Pond Bonus Game începe la finalul Free Falls.
Bijuteriile colectate la Free Falls cad în lac și acestea pot fi înghițite de Peștele Bonus sau de
Peștele Fisă.
Șansele de a fi înghițit de Peștele Fisă, de Peștele Bonus sau de a cădea pe fundul lacului sunt
egale pentru fiecare bijuterie.
Bijuteriile înghițite de Peștele Fisă acordă câștiguri în fise conform Tabelului de plăți și acest
câștig este înmulțit cu nivelul mizei.
Bijuteriile înghițite de Peștele Bonus sunt afișate pe indicatorii Peștelui Bonus.
Dacă Peștele Bonus a înghițit 3 bijuterii în timpul Lucky Pond Bonus Game, atunci este
activat Jackpot Game.
Lucky Pond Bonus Game se încheie doar dacă sunt jucate toate bijuteriile colectate.
Jackpot Game începe după Lucky Pond Bonus Game
Free Falls sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care a activat Free
Falls.
Câștigurile la Free Falls sunt adunate cu eventualele câștiguri inițiale pe linia de miză.

Jackpot Game
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La începutul Jackpot Game, 50 de bijuterii vor cădea în lac și pot declanșa aleatoriu un câștig
în fise sau/și unul din cele 5 Jackpots.
Jackpot Game are 1 Pește Fisă și 5 Pești Jackpot.
Dacă au fost înghițite 3 bijuterii de același Pește Jackpot, respectivul Jackpot este câștigat.
Fiecare Pește Jackpot are un indicator (aflat sub respectivul contor Jackpot) care crește la
fiecare bijuterie înghițită.
Bijuteriile înghițite de Peștele Fisă acordă câștiguri în fise conform Tabelului de plăți și acest
câștig este înmulțit cu nivelul mizei.
Bijuteriile înghițite de Peștele Jackpot sunt afișate pe indicatorii de sub contorul Jackpot.
Șansa de a câștiga Jackpot-uri progresive este corelată pozitiv cu creșterea valorii mizei.
Poate fi câștigat maxim1 Jackpot la Jackpot Game.
Jackpot Game se încheie doar dacă sunt jucate toate bijuteriile.
Jackpot Game conține 3 Jackpot-uri progresive și 2 Jackpot-uri cu valoare fixă.
Valoarea curentă a Jackpot-ului pentru fiecare tip de Jackpot este afișată în partea de sus a
jocului.
Jackpot Game are 3 Jackpot-uri progresive, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când este
jucat jocul, o parte din miză este adăugată la aceste Jackpot-uri.
Jackpot-urile progresive sunt Jackpot-urile MEGA, MAJOR și MIDI.
3,8% din miză contribuie la Jackpot MEGA.
13,2% din contribuții sunt puse deoparte pentru următorul Jackpot.
1,5% din miză contribuie la Jackpot MAJOR.
6,7% din contribuții sunt puse deoparte pentru următorul Jackpot.
1% din miză contribuie la Jackpot-ul MIDI.
Atunci când se câștigă un Jackpot, valoarea de pornire a următorului Jackpot este:
MEGA: 4.500 Euro plus contribuțiile de 13,2% puse deoparte pentru următorul MEGA
Jackpot.
MAJOR: 1.000 Euro plus contribuțiile de 6,7% puse deoparte pentru următorul MAJOR
Jackpot.
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MIDI: 500 Euro.
Niciunul dintre Jackpots nu se poate câștiga când JUCAȚI PENTRU DISTRACȚIE.
Nu există limită superioară la valorile jackpot-ului progresiv.
La finalul Jackpot Game, câștigul total de la Jackpot Game este adăugat la eventualele
câștiguri de la runda care a activat Jackpot Game.
Cele două Jackpot-uri fixe sunt Mini Jackpot și Rapid Jackpot. Valorile pentru aceste Jackpoturi sunt:
MINI: 500 Euro.
RAPID: 100 Euro.
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, care
(foarte rar) este mai mic decât Jackpot-ul câştigat anterior. 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 Jackpot-ului 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.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă monedă decât cea în
care jucaţi.
Conversia valutară se bazează pe ratele de schimb valutar furnizate de SIX - furnizorul de
informații financiare.
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.
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.

Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetele 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 sunetele.

Setări rotire
•

Joc automat: Trageți sau atingeți glisorul pentru a permite jocului automat să
seteze opțiunile de joc automat și numărul de runde. Jocul automat porneşte jocul
pentru numărul selectat de învârtiri.
o Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
o Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold crește cu suma specificată de dvs.
o Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani
din sold scade cu suma specificată de dvs.
o Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde
Free Falls.

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.
Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicţii.
•
•

Rotire rapidă. Atinge butonul pentru a opri sau porni Rotirea rapidă.
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: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.
Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.88%

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
Avalanche

Avalanşă

Wild

Înlocuitor

Scatter

Dispersie

Free Falls

Căderi libere

Lucky Pond

Lacul norocos

Bonus Game

Joc bonus

Jackpot

Jackpot

Jackpot Game

Jocul Jackpot

Mega

Mega

Major

Enorm

Midi

Mediu

Mini

Mini

Rapid

Rapid

Regulile jocului sunt generate:

