La Dolce Vita
Tip joc:

Video Slot

RTP (Returnare jucator):

96.03%
Visezi un loc cu mult soare, vin și mâncare bună? Cu La Dolce Vita, puteți juca cu toții
în lumea asta. Deveniți proprietar al unei fabrici de vinuri, vindeți vinurile fine și
obțineți un pic mai aproape de viața dulce.
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La Dolce Vita detalii
Informatii tehnice
Tip joc

Video Slot

Role / Randuri

5/3

Linii de plata

5 or 10

Implicit pariu pe linie (€)

0.01 – 10.00

Pariul minim prestabilit (€)

0.10

Suma maximă prestabilită
(€)

100.00

Hit Frequency (%)

10 Lines: 15.92

Joc responsabil
Limitele jucatorului

Caracteristicile jocului
Jocuri gratuite cu caracteristică de ștampilare, jocuri de noroc cu carduri și riscuri
pentru scorurile jocurilor de noroc

Plata
Returnarea catre jucatori
(%)

Max Single Line Win in €

5 Lines: 10.57

Altele

Operatorul de jucători și cazinourile poate
seta următoarele limite de joc: Pariuri și
pierderi pe zi,
săptămână sau lună. Blocați toate jocurile
pentru o anumită perioadă de timp.
Restricționați durata de redare a sesiunii în
minute.Playing-ul real este restricționat de
fondurile din contul jucătorului (adică nu se
poate juca pentru credit).
Redati pentru modul distractiv

Informatii tehnice
Versiunea jocului

o1.28.2

10 Lines: 96.03

Rezolutia standard a jocului

1280x853 (Desktop), 640x360 (Mobile)

20.00

Implementare

ORYX Aggregator API.pdf

5 Lines: 96.03

(pentru pariul minim)
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Informatii tehnice
Codurile de jocuri desktop

RTP 96.03%

Joc de bază

GAM_LDV

Jocul de dublaj (carti)

GAM_LDV_GCCCCS

Risc de dublaj (carti)

GAM_MAD_LDR

Codurile jocului mobile

RTP 96.03%

Joc de bază

GAMM_LDV

Jocul de dublaj (carti)

GAMM_LDV_GCCCCS

Risc de dublaj (carti)

GAMM_LDV_LDR

Notă: Pentru a rula jocul sunt necesare numai codurile de bază. Jocul jocului Gamble și codurile de joc pentru scara de risc nu sunt necesare pentru a rula jocul.
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Design-ul jocului
Pentru a reda jocul La Dolce Vita ™ pur și simplu setați pariuri și faceți clic pe butonul de spin pentru a roti rolele. Dacă jucătorul reușește să lovească cel puțin trei simboluri
identice pe o linie activă de plată sau, în unele cazuri, cel puțin două, începând de la bobina din stânga, el a câștigat. Cu cât mai mulți jucători de simboluri reușesc să lovească pe o
linie activă de plată, cu atât va fi mai bună plata. Numai cea mai mare victorie este plătită pentru fiecare linie de plată activă. Plata este explicată în tabelul de plăți al jocului. Trei
sau mai multe scatter pornesc funcția de joc gratuit..

Mobile - Landscape
Desktop
Mobile - Portrait
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Controller functionalities
Afișează ecranul informativ actual al jocului cu tabelul de plăți pentru joc și informații scurte despre regulile jocului și caracteristicile
speciale. (Desktop / mobil

+ selectează linia următoare și - deselectează linia curentă. Numărătoarea este continuă în ambele direcții (desktop / mobil

Mărește / reduce pariul pe linie care va fi pariat pe o linie activă. Numărătoarea este continuă în ambele direcții. (Desktop / mobile)

Face pariul maxim pe linie pe numărul maxim de linii. (Desktop / mobil

In versiunea desktop, butonul auto pornește automat. Butonul de oprire automată înlocuiește butonul auto pentru a anula modul
autospin. (Desktop / mobil)

Butonul rotativ pornește rotirea cu pariul selectat. Același buton poate fi utilizat pentru a opri imediat bobinele în timp ce bobinele se
rotesc. În versiunea mobilă trebuie să apăsați butonul rotativ pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a porni auotspin-ul. Notă:
Oprirea animației de rotație nu afectează în nici un fel rezultatul rotirii. (Desktop / mobil)
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Simboluri si linii de plata
Simboluri
Scatter

Wild/Feature

High Value 1

High Value 2

High Value 3

High Value 4

Low Value 1

Low Value 2

Low Value 3

Low Value 4

Low Value 5

Bonus

Ace

King

Queen

Jack

Ten

Bottles
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Linii de plata

La Dolce Vita ™ se joacă pe 5 sau 10 linii de câștig. Playerul le poate selecta sau deselecta făcând clic pe butonul de linie din panoul de control.
Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Line 5

Line 6

Line 7

Line 8

Line 9

Line 10

Pagina 7/13 | Game Sheet Version: 1.0 | Date: 2017-02-03

ORYX gaming

Caracteristicile jocului
Caracteristicile rotirilor gratuite
Jocul gratuit permite jucătorului să rotească rolele și să colecteze victorii, fără a
plasa un pariu. Jocurile gratuite se joacă la aceeași sumă de pariu ca și ultimul
rotire.
Caracteristica jocului gratuit începe când 3, 4 sau 5 SCATTER apar pe role.
În timpul jocurilor gratuite, fiecare simbol WILD vizibil colectează pentru fiecare
simbol vizibil sticla o victorie suplimentară.
În timpul funcției de jocuri gratis, nu este posibil să declanșați jocuri gratuite
suplimentare..
Întreaga victorie a jocului gratuit poate fi jucată, dacă această victorie nu
depășește limita de pariere.
Când se termină funcția de joc liber, pe ecran apare un rezumat de tip popup, care oferă un buton suplimentar pentru pariuri sportive
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Caracteristicile dublajului
Caracteristica jocului de noroc oferă jucătorilor o opțiune de a-și mări câștigurile
prin jocurile principale de joc slot și câștigă jocul gratuit. Jucătorul poate alege
între jocuri de noroc cu cărți și joc de risc. Nici una dintre caracteristicile de joc nu
afectează RTP-ul jocului.
Dublaj
În jocul cu cărți de joc, jocurile sunt prezentate cu un pachet închis de cărți și
trebuie să ghicească culoarea cărții de sus, apăsând butonul respectiv (roșu sau
negru). Câștigurile de la jocul de pariere de pe carte pot fi jucate din nou cu, toți
jucătorii trebuie să faceți este să alegeți culoarea următorului card.
Jucătorii pot închide caracteristica jocului prin colectarea câștigurilor și adăugarea
lor la soldul lor prin apăsarea butonului de colectare. Caracteristica jocului de noroc
se termină atunci când un jucător face o estimare incorectă sau dacă limita
prestabilită a jocului de noroc a fost atinsă.
Jucătorul are, de asemenea, posibilitatea de a culege jumătate din victorie prin
apăsarea butonului de câștig divizat. A doua repriză poate fi jucată. Rata de
rambursare în jocul de pariere este de 1: 1.
Risc dublaj
În jocurile cu risc sportiv, jucatorii sunt prezentați cu o scară de câștig și au șansa de
a urca pe scară sau de a cădea (în cazul în care nu toți pașii sunt "duble sau nimic")
prin apăsarea butonului de jocuri de noroc. Valoarea inițială a jocului pe scară
depinde de valoarea inițială câștigătoare. Câștigurile din jocul cu scara de risc pot fi
jucate din nou cu, toți jucătorii trebuie să facă este să apăsați din nou butonul de
joc.
Jucătorii pot închide caracteristica jocului prin colectarea câștigurilor și adăugarea
lor la soldul lor prin apăsarea butonului de colectare. Caracteristica jocului este
încheiată atunci când un jucător intră pe Zero sau când a fost atinsă limita
prestabilită a jocului de noroc.
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Gamble Controller functionalities
Deschide jocul de jocuri de noroc (desktop și mobil)

Deschide jocul cu risc sportiv (desktop și mobil) și puneți pariul la jocul cu risc sportiv

Alegeți culoarea neagră în jocul de jocuri de noroc (desktop / mobil)

Alegeți culoarea roșie a jocului de jocuri de noroc (desktop / mobil))

Strângeți jumătate din câștig. Cealaltă jumătate poate fi pariată în joc de cărți de joc sau de jocuri de noroc de risc (desktop / mobil)

Luați câștig după o victorie în principal (desktop / mobil)
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Detaliile plăților
Returneaza jucatorului
RTP Total (%)

Maximul de plata
5 Lines: 96.03
10 Lines: 96.03

RTP-ul jocului principal (%)

5 Lines: 55.82
10 Lines: 55.82

Hit Frequency
Orice castig (%)

<41.00

Max Single Line Win in € (for Min Bet)

20.00

5 Lines: 40.20
10 Lines: 40.20

RTP-ul rotirilor gratuite(%)

Coinciding Win in € (for Min Bet)*

5 Lines: 10.57
10 Lines: 15.92

O linie (%)

2.208

Scatter (%)

0.945

Regulile plăților
Toate combinațiile câștigătoare trebuie să apară de la stânga la dreapta și să
înceapă pe prima rolă.
Numai cea mai mare victorie este plătită pentru fiecare linie câștigătoare activă.
Scatterul se bazează pe orice poziție.
Numai câștiga cea mai mare scatter contează.
Scorurile câștigătoare sunt adăugate la câștigurile câștigătoare.
Jocurile câștigătoare de jocuri gratuite sunt adăugate la victoriile Scatter și winline. Joc gratuit de joc la aceeași sumă de pariu ca și ultima rotire

* Câștigul coincide este exprimat ca un total de multiplicatori de pariuri
câștigătoare..
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Tabelul platilor

Plată cu cel mai mic pariu cu 10 linii.

Pagina 12/13 | Game Sheet Version: 1.0 | Date: 2017-02-03

ORYX gaming

Informatii suplimentare
GENERATOR DE NUMERE ALEATORII (RNG)
Generatorul de aleatoare în uz este standardul Java SecureRandom, care produce
generatorul de numere pseudo-aleatoare criptografic (CSPRNG).
Generatorul de numere aleatoare în uz a fost testat și aprobat spre
competențele specifice cerute de Gaming Laboratories International, care este
grup acreditat de companii cu laboratoare de testare prezente la nivel global.
.
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