Diamond Vortex
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul
din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii acesteia. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au
rămas nedeterminate în jocurile incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Regulament de joc
Diamond Vortex este un joc video slot care se joacă pe o grilă hexagonală.
Simbolurile cad în grilă pentru a crea câștiguri. 6 sau mai multe simboluri conectate alăturat dintr-un cluster acordă un
premiu. Numai cel mai mare câștig din cluster este plătit. Simbolurile câștigătoare sunt eliminate. Simbolurile noi vor
cădea și vor umple golurile. Mai multe clustere cu același simbol care nu sunt conectate sunt plătite ca clustere separate.
Jocul are trei inele concentrice, fiecare conținând o Zonă și un Punct. Zonele sunt fixate în partea superioară a fiecărui inel
în timp ce Punctele încep din partea inferioară a fiecărui inel și se rotesc de-a lungul inelului până când ajung în Zonăƒ .
Există două simboluri Wild. Ambele simboluri înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția Zonelor, Punctelor, Bonus și între
ele. Core Wild este localizat permanent în centrul direct al grilei; Sticky Wilds pot fi adăugate la grilă în timpul oricărei
cascade cu simboluri obișnuite.
Secvența „Rotate” este inițiată la fiecare câștig. Înainte de a furniza noi simboluri: inelul interior se rotește la dreapta;
inelul central se rotește la stânga; iar inelul exterior se rotește la dreapta. Toate simbolurile aflate în prezent pe inele
urmează direcția de deplasare. Zonele sunt întotdeauna statice și nu se mișcă niciodată.
Secvența „Consume” vă permite să măriți multiplicatorul (până la maximum x20, aplicabil numai câștigurilor cu Core Wild)
de fiecare dată când Sticky Wild este consumat Core Wild. Ori de câte ori un Sticky Wild face parte dintr-un cluster
câștigător, acesta sare într-un inel adiacent, apropiindu-se întotdeauna de Core Wild. Core Wild absoarbe Sticky Wild la
mutarea finală.
Secvența „Transform” alege aleatoriu un simbol (cu excepția simbolurilor Wild și Bonus) și, după ce toate clusterele
câștigătoare sunt realizate, transformă toate simbolurile obișnuite de pe inel în cel ales, creând un nou cluster câștigător.
Transformările sunt inițiate atunci când un Punct ajunge în Zona de pe inelul său. Toate Punctele sunt resetate odată ce
inelul cel mai exterior a fost transformat.
Secvența „Free Spins” activează Multiplicatorul Core Wild și progresia Punct pentru a reporta de-a lungul mai multor rotiri,
în loc să se reseteze după fiecare rotire. Atunci când un simbol Bonus este colectat într-o Zonă, jocul așteaptă până când
toate clusterele câștigătoare sunt realizate și apoi inițiază Free Spins. Pentru fiecare Bonus colectat, sunt acordate 5 Free
Spins, iar Free Spins suplimentare pot fi câștigate în timpul secvenței.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.20%, 87.20%, 91.20%, 94.20%, 96.20%*

*setat în prealabil în setările jocului
Pariurile se selectează folosind butoanele de pariuri în partea de jos a jocului. Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru
a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, apăsaţi pe START. Când apar simbolurile, simbolurile afișate vor
determina premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni

•

Schimbati pariul- Apăsaţi pe oricare dintre cele cinci butoane de pariuri pentru a selecta un pariu sau folosiţi butoanele de
plus sau minus pentru a mări sau pentru a scade pariul cu un pas.

•
•

Tabel de castiguri- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.

•
•

Start- Începe runda de joc cu pariul selectat momentan.

Joc automat- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul Joc Automat,
un număr de runde consecutive de joc sunt iniţiate automat, folosind pariul dvs. curent. Modul Joc Automat este dezactivat
automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

