The Finer Reels of Life
je 5-valcový, výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

SPIN
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením
všetkých piatich valcov.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jeden spin (jedno roztočenie valcov) sa
odvíja od počtu vsadených kreditov alebo mincí (credits / coins) za stávku a od
nastavenia hodnoty jednej mince mince a navyše je znásobená násobiteľom x30.
Hráč si hodnotu mince môže upravovať po stlačení tlačidla BET, v poli COIN SIZE,
znamienkami so symbolmi šípok. (od stanoveného minima až do maxima). Aktuálna
hodnota mince je potom platná aj pre ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne
úpravy hráčom. Hodnota stávky je uvádzaná v závislosti od nastavenia v kreditoch
alebo minciach.
Výhry
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod titulkom s názvom "WIN", pod
výhernými valcami (v stredo-pravej časti prístroja, vedľa tlačítka SPIN).
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek
na valcoch. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá

najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách
sa hodnota výhier sčíta.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
"VIEW PAYS". Hodnota výhry je uvádzaná v závislosti od nastavenia v kreditoch
alebo minciach.
Coins / Credits
Aktuálna výška zostatku hráča je zobrazovaná na displeji pod označením "Credits“ /
"Coins" (Kredity / mince - v ľavej dolnej časti výherného prístroja).
Divoký symbol
Logo "Finer Reels of Life" predstavuje Divoký symbol s funkciou
násobiteľa výhry. Zobrazenie tohto symbolu má vo výherných
kombináciách funkciu žolíkov (nahrádza chýbajúce symboly, okrem
Scattera). Pri dosiahnutí výhernej kombinácie za pomoci tohto symbolu je
výhra zdvojnásobená. Ak sa divoké symboly zobrazia v kombinácii, ktorá
predstavuje výhru vytvárajú vlastnú výhernú kombináciu. Výherné kombinácie
vytvorené iba z divokých symbolov nie sú zdvojnásobené.
Symbol SCATTER
Symbol Scattru predstavuje zlatá hviezda s nápisom "BONUS". Scatter
vytvára výhernú kombináciu zobrazením najmenej dvoch takýchto
symbolov, kdekoľvek na valcoch. Ak dôjde k zobrazeniu minimálne troch
symbolov Scattra, aktivuje sa bonusová hra "Finer Feature Bonus".
Scatter nemôže byť nahradený divokým symbolom.
Wild Celebration Bonus Game / Bonusová hra "Divoká oslava"
Bonusová hra "Divoká oslava" sa aktivuje náhodne počas hrania štandardnej hry. Po
aktivácii bonusovej hry sa môže 1 až 5 valcov zmeniť na divoké. Počas hry sa
nezobrazuje symbol scattru ani divoký symbol. Ak počas tejto bonusovej hry vznikne na
výhernej kombinácii viacero možných výhier s rozličnými typmi symbolov, sú vyplatené
všetky takéto výherné kombinácie. Ak počas hrania tejto bonusovej hry vznikne na
výhernej kombinácii niekoľko výhier založených na rovnakých symboloch, je vyplatená
iba najvyššia výhra.
Bonusová hra "Finer Features" / "Skvelé špeciality"
Tri a viac symbolov Scattru na valcoch spúšťa bonusovú hru Finer Features. V tejto hre
si môžete zahrať jednu zo štyroch bonusových hier, popísaných nižšie. Bonusovú hru
Finer Features musíte dosiahnuť niekoľkokrát, aby ste odomkli tri z bonusových hier.
Každá bonusová hra prideľuje voľné otočenia s prídavným bonusovým režimom.
Všetky stávky a výherné kombinácie pre režim voľných otočení sú odvodené z hry,
ktorá voľné otočenia aktivovala.
Počas hrania bonusového režimu Finer Features sú k dispozícii tieto bonusové hry:
Coffee&Chocolate / Káva a čokoláda
Tento bonus je vždy odomknutý. K dispozícii dostanete 10 voľných otočení. Všetky
štandardné výhry počas trvania voľných otočení sú násobené 5x. Počas trvania
bonusovej hry je možné získať ďalšie voľné otočenia. Voľné otočenia sú dostupné po

zisku troch Scattrových symbolov. Voľné otočenia, ktoré sú získané počas trvania
bonusovej hry, sú prirátané k ostatným voľným otočeniam.
Wine&Cheese / Víno a syr
Táto bonusová hra je k dispozícii po tom, čo sa hráčovi podarí aktivovať Finer Features
Bonus 5 krát. Hráč po aktivácii bonusu dostáva 15 voľných otočení valcov. Ak sa na
valcoch v tomto režime zobrazí symbol Divokého vína (Wild wine), môže sa na divoké
premeniť až 15 štandardných symbolov. Symbol Divokého vína netvorí vlastné výherné
kombinácie. Počas bonusovej hry je možné získať ďalšie Voľné hry. Ak sa počas
Voľných hier podarí hráčovi získať 2, 3, 4 alebo 5 symbolov Scattra, získava hráč
jednu, dve, tri alebo štyri extra voľné hry. Extra voľné hry sa pripočítajú k zostatkovým
voľným hrám.
Whisky&Cigars / Whisky a cigary
Táto bonusová hra je k dispozícii po tom, čo sa hráčovi podarí získať Finer Features
Bonus 10 krát. Hráčovi je pridelených 20 voľných otočení. Hocijaká výhra v bonusovej
hre aktivuje bonusový režim "Burning Wilds" (Horiace žolíky). V tomto režime sú
náhodné symboly premenené na divoké symboly (nahrádzajú ostatné) s násobiteľom
(2x alebo 3x). Ak sú na výhernej línii 2 symboly Burning Wilds, hráč môže získať najviac
6-násobok hodnoty výhry na kombinácii, v ktorej horiace symboly dopĺňajú výhernú
kombináciu. Počas bonusovej hry nie je možné získať ďalšie Voľné hry.
Champagne&Diamonds / Šampanské a diamanty
Táto bonusová hra je k dispozícii po tom, čo sa hráčovi podarí získať Finer Features
Bonus 15 krát. Hráčovi je pridelených 25 voľných otočení. Ak sa počas voľných hier
objaví výherná kombinácia, symboly vo výhernej kombinácii explodujú a zmiznú po
pripisani výhry. Symboly, ktoré sú umiestnené nad explodujúcimi symbolmi, sa posunú
smerom nadol a vyplnia prázdne miesta, ktoré vzniknú po zmiznutí explodujúcich
symbolov. Ak po takomto posune dôjde k vytvoreniu ďalších výherných kombinácií,
dochádza k vyplateniu ďalších výhier, tentoraz však už s násobiteľom výhry x2. Tento
proces sa opakuje a zvyšuje hráčove šance na zisk ďalších výhier bez nutnosti použitia
voľného otočenia valcov. Hodnota násobiteľa sa zvyšuje o jednokrokovo, celkovo je
možné dosiahnuť až násobiteľ výhry x5. Hodnota násobiteľa sa zníži na 1x, ak
padajúce symboly nevytvoria výhernú kombináciu. Počas bonusovej hry nie je možné
získať ďalšie Voľné hry.
Paytable Achievements / Dosiahnuté výherné úrovne stola
Hra zaznamenáva a umožňuje hráčovi sledovanie dosiahnutých výherných úrovní. Deje
sa tak zvýrazňovaním kombinácií symbolov, ktoré boli v priebehu hry vyhraté.
Ak hráč vyhrá všetky tri kombinácie istého symbolu, je o dosiahnutí tejto úrovne
informovaný a symbol sa vo výhernom kľúči zvýrazní dozlata.
Dosiahnuté výherné úrovne sú zaznamenávané len počas štandardnej hry a bonusovej
hry Divoká oslava. Okrem toho, dosiahnuté výherné úrovne zostávajú zaznamenané a
zvýraznené vo výhernej tabuľke aj po opustení hry.
Výherná tabuľka
- Výhry v minciach pri celkovej stávke (BET) 150, počet mincí (COINS) 5

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 1,50€
- Maximálna stávka na hru: 7,50 €
- Maximálna možná výhra je: 90 000 €

