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Happy Holidays  

Despre Happy Holidays 

Happy Holidays este un aparat slot cu cinci role, 243 moduri de plată și 300 de monede. 
  

    
Simboluri obișnuite și speciale 
  

• Simbolurile obișnuite 

• Simbol wild 

• Simbol scatter   
  
Funcțiile și jocurile bonus 
  

• Joc bonus Învârtiri gratuite 

• Funcție Frosty 

• Funcția Realizări de pe tabelul de plăți 
  
Jocul și funcțiile avansate 
  

• Jucarea jocului 

• Jocuri gratuite 
  

Simbolurile obișnuite 

Simbolurile obișnuite sunt toate simbolurile de pe role care nu au o funcție bonus, dar 
completează combinații câștigătoare obișnuite pe modurile de plată activate. 
  
Regulile pentru simbolul obișnuit: 
  

• Simbolurile care se potrivesc trebuie să fie unele lângă altele pe un mod de plată 
activat. 

• Combinațiile de câștiguri obișnuite se plătesc de la stânga la dreapta, astfel un simbol 
trebuie afișat pe prima rolă a slotului. O combinație de simboluri care începe de la a 
doua, a treia, a patra sau a cincea rolă a slotului nu se plătește. 

• Plăţile obişnuite depind de numărul de monede pe care pariezi per învârtire. Pentru 
fiecare învârtire, suma pariului pe care îl alegi este înmulțită automat cu multiplicatorul 
de pariu. 
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Simbol wild 

 
  
Simbolul Happy Holidays este un simbol wild. 
  
Regulile simbolului wild: 
  

• Acest simbol înlocuieşte alte simboluri pentru a completa câștigurile. 

• Acest simbol nu înlocuiește simbolul Gold Bauble. 

• Acest simbol nu înlocuiește simbolul Snowman în jocul bonus Învârtiri gratuite. 

• Acest simbol își creează propria combinație câștigătoare atunci când într-un mod de 
plată apar mai multe simboluri. 

  

Simbol scatter 

 
  
Simbolul Gold Bauble este un simbol scatter. 
  
Reguli pentru simbolul scatter: 
  

• Două sau mai multe simboluri trebuie să apară oriunde pe role pentru a crea un 
câștig. 

• Acest simbol nu poate fi substituit de simbolul wild. 

• Plățile scatter depind de pariul tău total. 

• Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile obișnuite. Dacă ai un câștig scatter și 
un câștig obișnuit, ți se plătesc ambele câștiguri, dat fiind faptul că simbolul scatter nu 
trebuie să apară pe role consecutive pentru a câștiga. 

• Trei sau mai multe simboluri Gold Bauble împrăștiate pe role activează jocul bonus 
Free Spins. Mai multe 

• În timpul funcţiei Frosty, este necesar un singur simbol Gold Bauble pentru a activa 
jocul bonus Free Spins. 
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Joc bonus Învârtiri gratuite 

 
  
Trei sau mai multe simboluri Gold Bauble împrăștiate pe role activează jocul bonus Free 
Spins. În timpul funcţiei Frosty, este necesar un singur simbol Gold Bauble pentru a activa 
jocul bonus Free Spins. 
  
Regulile jocului bonus Învârtiri gratuite: 
  

• Primeşti zece învârtiri gratuite. 

• Modul Învârtiri gratuite magice este acordat aleatoriu atunci când se activează jocul 
bonus Învârtiri gratuite. Câștigurile sunt mai frecvente în modul Învârtiri gratuite 
magice. 

• Dacă pe role apare simbolul Snowman, acesta se transformă pentru a completa cea 
mai mare plată posibilă pentru învârtirea respectivă. 

• Ultimul pariu pe care l-ai plasat în joc este utilizat ca sumă de pariere pentru învârtiri 
gratuite. 

• Jocul bonus Învârtiri gratuite nu poate fi reactivat în timpul învârtirilor gratuite. 

• Funcția Frosty nu poate fi activată în timpul învârtirilor gratuite. 

• Câștigurile sunt colectate în mod automat în timpul jocului bonus. 

• Câștigurile bonus și scatter sunt adăugate la câștigurile obișnuite. 
  

Funcție Frosty 

Funcția Frosty este activată aleatoriu după orice învârtire necâștigătoare în timpul unui joc slot 
obișnuit. 
  
Regulile funcției: 
  

• Oricare din simbolurile Santa, Presents, Snowman, Sled sau Tree care apare pe 
role oferă o sumă de câștig bonus. 

• Valorile câștigului afișate în jocul bonus sunt deja înmulțite cu valoarea totală a 
pariului. Este afișată numai suma câștigului bonus. 

• Câştigurile sunt colectate în mod automat în timpul acestei funcţii. 

• Câștigurile bonus și scatter sunt adăugate la câștigurile obișnuite. 

• În timpul funcţiei Frosty, este necesar un singur simbol Gold Bauble pentru a activa 
jocul bonus Free Spins.  

  

Funcția Realizări de pe tabelul de plăți 

Funcția Realizări de pe tabelul de plăți îți permite să ții evidența stării câștigurilor tale prin 
evidențierea combinațiilor de simbol cu care ai câștigat. 
  
Regulile realizării de pe tabelul de plăți: 
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• Odată ce ai câștigat toate combinațiile pentru un simbol anume, ești anunțat despre 
această realizare, iar simbolul este evidențiat în tabelul de plată. 

• Realizările sunt permanent evidențiate în tabelul de plăți, chiar și după ce ieși din joc. 

• Realizările sunt înregistrate în timpul jocului slot obișnuit. 

• Următoarele nu se consideră realizări: 
 

• O combinație câștigătoare completată de un simbol wild. 

• Jocul bonus Free Spins câștigă. 

• Câștigurile funcției Frosty. 
  

Jucarea jocului 

Obiectivul jocului este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație 
câștigătoare pe modul de plată.  
  
Îți poți vizualiza istoricul câștigurilor și soldurile din cazinou în joc. Câștigurile tale sunt afișate 
în caseta Câștig, iar soldul curent din cazinou este afișat în caseta Sold. 
  
În cadrul acestui joc: 
  

• În jocul slot obișnuit, toate cele 243 moduri de plată sunt permanent activate. 

• Toate cele 1.024 moduri de plată sunt permanent activate în jocul bonus Învârtiri 
gratuite. 

• Toate modurile de plată sunt activate în permanență pentru fiecare învârtire, deci nu 
poți selecta sau deselecta modurile de plată. 

• Toate sumele pariului sunt înmulțite automat cu un multiplicator de pariu de 30. Astfel, 
dacă pariezi 1 monedă, pariezi 1 monedă x 30 = 30 de monede pariate în total per 
învârtire. 

• Pentru fiecare învârtire, suma pariului pe care îl alegi este înmulțită automat cu 
multiplicatorul de pariu. 

• Poți paria până la 10 monede per învârtire. 

• Toate tabelele de plăți afișează numărul de monede câștigate pentru fiecare 
combinație. 

• Toate sumele câștigului din tabelul de plăți în PlayCheck sunt afișate în monede. 

• Numărul de credite câștigate depinde de numărul total de monede câștigate înmulțit 
cu mărimea monedei pariate. 

• Combinațiile de câștiguri multiple sunt plătite per mod de plată. Dacă există mai multe 
combinaţii pentru simboluri diferite pe un mod de plată, eşti plătit pentru fiecare 
combinaţie. Dacă există mai multe combinaţii câştigătoare pentru acelaşi simbol pe 
un mod de plată, ţi se plăteşte numai valoarea celei mai mari combinaţii. 

• În cazul în care combinațiile de simbol câștigătoare sunt afișate pe mai multe moduri 
de plată, ți se plătește fiecare combinație. 

  
Ce dorești să faci? 
  
Plasează un pariu și joacă 
  

1. Selectează suma ta de pariere. Cum? 
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• Fă clic pe caseta Pariu. 

• Fă clic pe Mărime monedă (+) sau (-) pentru a selecta mărimea monedei pe 
care vrei să pariezi.  

• Fă clic pe Monede (+) sau (-) pentru a selecta numărul de monede pe care 
vrei să pariezi. 

• Fă clic pe Pariu max pentru a paria pariul maxim permis.  Aceasta îți 
transformă mărimea monedei și numărul de monede pariate în pariul maxim 
permis. 

2. Fă clic pe Învârte.  

• Dacă ai o combinație câștigătoare aliniată pe modul de plată, câștigul este 
evidențiat pe role. 

• Dacă nu ai o combinație câștigătoare, jocul ia sfârșit, iar tu poți juca din nou. 

• În unele jocuri slot, butonul Învârte devine un buton Oprește. Fă clic pe Oprește 
pentru a afișa rezultatele tale mai repede. Acest lucru nu influențează rezultatele 
învârtirii. 

  
Vizualizează istoricul câștigurilor mele 
  
Poți vizualiza câștigurile cele mai recente și top 5 câștiguri ale tale. 
  

1. Fă clic pe caseta Câștig.  
2. Selectează tipul de câștig pe care dorești să îl vizualizezi. 

• Fă clic pe fila Top 5 pentru a vizualiza Top 5 câștiguri.  

• Fă clic pe fila Recent pentru a vizualiza câștigurile tale recente. Câștigurile 
recente se aplică doar sesiunii actuale de joc. Atunci când părăsești jocul, 
statisticile sunt resetate la zero. 

  
Vizualizează rezumatul soldului meu 
  
Poți vizualiza un rezumat al soldului tău din cazinou exprimat în monede și credite. 
  

1. Fă clic pe caseta Sold.  
2. Fă clic pe fila Rezumat. 

 
Vizualizează valorile pariului, câștigului și soldului meu exprimate în monede sau credite 
  
Poți alege să joci jocul în monede sau credite sau în ambele. Toate pariurile, plățile și 
soldurile tale sunt afișate conform opțiunii selectate. 
  

1. Fă clic pe caseta Sold.  
2. Fă clic pe fila Opțiuni.  
3. Selectează opțiunea necesară: 

 

• Fă clic pe Credite pentru a vizualiza toate pariurile și plățile în credite. 

• Fă clic pe Monede pentru a vizualiza toate pariurile și plățile în monede. 

• Fă clic pe Monede și Credite pentru a vizualiza jocul în monede și credite. Atunci 
când selectezi această opțiune, toate sumele pariurilor și sumele de plată afișate 
în tabelul de plată al jocului sunt afișate în credite. Toate plățile din caseta Câștig 
sunt afișate în monede și credite. 
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Joc automat, opțiuni și statistici 
Poți modifica opțiunile și vizualiza statisticile pentru jocuri utilizând butoanele Opțiuni sau 
Statistici. 
  
De asemenea, poți învârti un număr determinat de ori, în succesiune, fără a interacționa cu 
jocul, utilizând Joc automat sau AutoSpin. În anumite jocuri, opțiunea Joc automat este 
disponibilă doar în modul Expert. 
  

  Fiecare joc are opțiuni și setări de Joc automat diferite. Este posibil ca unele dintre acestea să nu fie 
disponibile în jocul pe care îl joci. 

  
Ce dorești să faci? 
  
Află mai multe despre opțiunile Joc automat 
  
Opțiunile Joc automat diferă de la un joc la altul. Este posibil ca jocul tău să nu fie prevăzut cu 
toate aceste opțiuni. 
  

Opțiuni Joc automat   

Număr de învârtiri Setează numărul de învârtiri pe care vrei să le joci. 

Număr de secunde între învârtiri Setează întârzierea dintre învârtirile din Joc automat. 

Până când se oprește Setează sesiunea pentru a juca până când selectezi 
Oprire. Acest lucru nu influențează rezultatele învârtirii. 

Oprește dacă un câștig 
depășește sau este egal cu 

Oprește sesiunea dacă câștigul depășește sau este egal 
cu suma selectată. 

Limită de câștig sau Dacă 
câștigi cel puțin 

Oprește sesiunea dacă câștigul depășește sau este egal 
cu suma selectată. 

Limită de pierdere sau Dacă 
suma scade cu 

Oprește sesiunea dacă soldul tău scade și este mai mic 
sau egal cu suma selectată. 

Oprește de îndată ce toate 
învârtirile s-au finalizat 

Oprește după ce joci numărul selectat de învârtiri. 

Oprește după ce ai câștigat 
jackpot-ul 

Oprește învârtirile dacă ai câștigat jackpot-ul. 

Oprește la orice câștig Oprește sesiunea în cazul în care câștigi la o învârtire. 

Oprește dacă creditele cresc în 
funcție de 

Oprește sesiunea dacă soldul tău crește sau este mai 
mare sau egal cu suma selectată. 

Oprește dacă creditele scad în 
funcție de 

Oprește sesiunea dacă soldul tău scade și este mai mic 
sau egal cu suma selectată. 

Oprește la o funcție Se oprește dacă funcția Învârtiri gratuite sau o altă funcție 
bonus este activată. 
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Pornește Joc automat fără a 
afișa această casetă de dialog 

Pornește sesiunile viitoare fără a vizualiza setările de Joc 
automat, utilizând setările tale salvate sau setările 
implicite. 

  
Activare mod Expert 
  

1. Fă clic pe Expert. Funcțiile modului Expert, cum ar fi Joc automat, sunt activate. 
  
Începe Joc automat 
  

1. Dacă jocul este prevăzut cu modul Expert, fă clic pe Expert. 
2. Selectează o sumă de pariu.  
3. Fă clic pe Joc automat. În unele jocuri aceasta începe sesiunea și continuă până 

când apeși Oprire. 
4. Selectează opțiunile pentru Joc automat. 
5. Fă clic pe Începe sau Începe joc automat. 
6. Fă clic pe Oprire pentru a opri Joc automat. Atingere acest buton nu influențează 

rezultatele învârtirii. 
  
Află mai multe despre opțiunile jocului 
  
Opțiunile jocului diferă de la un joc la altul. Este posibil ca jocul tău să nu fie prevăzut cu toate 
aceste opțiuni. 
  

Învârtire rapidă Sporește viteza de învârtire a rolei slot-ului pentru ca 
rezultatele tale să fie afișate mai rapid. Acest lucru nu 
influențează rezultatele învârtirii. 

Oprirea funcției Gamble Dezactivează funcția Gamble în timpul jocului Slot. 

Permiterea Gamble Activează funcția Gamble în timpul jocului Slot. 

Setări sunet Afișează opțiunile pentru sunet. 

Oprirea Cinematic Spins Joacă jocul cu sau fără o selecție de clipuri video de pe 
fundal în timp ce învârți o rolă. 

Grafice Afișează graficele jocului cu efecte de bază sau 
optimizate. 

Efecte de înaltă calitate  Joacă jocul cu sau fără efectele de înaltă calitate. 

Ascundere cost pentru 
Reînvârtire 

Afișează sau ascunde costul pentru reînvârtire atunci 
când așezi indicatorul mouse-ului pe un buton de 
Reînvârtire. 

Ordinea de oprire a rolei Afișează opțiunile privind ordinea de oprire a rolei. 

Valorile soldului, ale pariului și 
ale câștigului 

Afișează aceste valori pentru jocul pe care îl joci, în 
monede sau credite. 

Activare 3D Stereo Îți permite să comuți între modul 3D și modul Standard. 
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Editare avatar Poți adăuga o imagine de avatar sau să editezi o imagine 
de avatar existentă. 

  
Modifică opțiunile de joc 
  

1. Fă clic pe Opțiuni. 
2. Alege setările necesare. 
3. Fă clic pe OK. 

  
  
Află mai multe despre statisticile jocului 
  

Rezultate învârtire 
  

Afișează numărul de învârtiri efectuate în timpul sesiunii 
curente de joc, durata sesiunii de joc și media numărului 
de învârtiri pe oră. 

Cele mai mari câștiguri Afișează cele mai mari trei câștiguri din timpul sesiunii 
curente de joc. 

  
Vizualizează statisticile de joc 
  
Statisticile se aplică doar sesiunii actuale de joc. Atunci când părăsești jocul, statisticile sunt 
resetate la zero. 
  

1. Fă clic pe Statistici (%). 
2. Vizualizează Statisticile jocului curent.  
3. Fă clic pe OK. 

  
  

Revenire la jucător (RTP) 

Revenire la jucător (RTP) reprezintă procentul statistic teoretic din banii pariați în total de 
către jucători într-un anumit joc, care este plătit ca și câștiguri de-a lungul timpului. RTP este 
fix și nu se modifică. 
  
Acest joc are un RTP de 96.62%.  
  


