Diamond Link™: Mighty Emperor [linked]

Diamond Link™: Mighty Emperor
SPECIFICAȚIE
EXONERARE DE RĂSPUNDERE
Toate informațiile afișate în acest document pot fi schimbate fără nicio notificare. Deși
informațiile colectate și incluse în acest document au fost analizate cu grijă, Greentube Slovakia
s.r.o. nu își asumă responsabilitatea pentru fiabilitatea și acuratețea informațiilor. Exactitatea
informațiilor poate, de asemenea, varia în funcție de cerințele pieței și/sau legislație.
COPIEREA ORICĂREI PĂRȚI ESTE INTERZISĂ!
© 2020,GREENTUBE SLOVAKIA S.R.O. CONFIDENTIAL

Despre Game Title™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 5 role și 25 de linii
Asia, Împărat
RUNDE DE JOC BONUS
Simbol scatter
Funcția Wild
Funcția Sticky
Funcția Colossal
Funcția Diamond Link™
Funcția Gamble
PLATĂ

Câștig maxim implicit

750x

Frecvența de declanșare Aprox:
(%)
Aprox. 28,42% la 25 linii jucate
4 jackpoturi, 2 jackpoturi statice & 2 progresive asociate (Grand și
Major).
Jackpot

Major jackpotul începe la: 200x
Grand jackpotul începe la: 1000x

Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95%

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Seria Diamond Link a revenit și e mai tare ca niciodată!
Călătorește în China Antică, descoperă misterele
ascunse și colectează diamante din bogățiile
Puternicului Împărat. Conform legendei, dacă șase sau
mai multe diamante sunt colectate dintr-o singură rotire,
Împăratul va deschide calea spre un loc secret plin de
bogății nebănuite.

Joc principal
Diamond Link™: Mighty Emperor se joacă pe 5 role și
3 rânduri, iar cele 25 de linii sunt mereu active.
Simbolurile Mystery pot apărea aleatoriu la fiecare
rotire și se pot transforma exact în simbolurile de care ai
nevoie pentru un câștig masiv.
Dacă poți găsi 6 sau mai multe diamante într-o singură
rotire, vei primi o călătorie spre stele cu 3 jocuri gratuite
la funcția Diamond Link!
Nu te teme să te gândești că 6 diamante sunt greu de
găsit. Împăratul îți va acorda o a doua șansă de fiecare
dată, când reușești să găsești doar 5 din ele. După plata
câștigurilor curente din cadrul rotirii, toate cele 5
diamante se vor bloca în loc, iar toate rolele se vor
reînvârti pentru a-ți acorda a doua șansă de a găsi al 6lea diamant.
În timpul funcției Diamond Link, fiecare nou diamant
va reseta numărătoarea jocurilor gratuite la 3, iar tu vei
fi mai bogat cu un diamant. Față de jocurile Diamond
Link anterioare, de această dată diamantele pot acorda
câștiguri normale, jackpoturi sau următoarele funcții:
Wild Spin, Sticky Spin sau Colossal Spin. Cu cât găsești
mai multe din ele, cu atât mai mari vor fi șansele de a
obține câștiguri fantastice.
Dacă nu mai sunt diamante prin preajmă, există
întotdeauna simboluri Împărat în apropiere, care cu ceva
noroc, vor acoperi întreg ecranul și îți vor acorda un
câștig imediat de 750 ori miza ta! Asta se poate întâmpla
la fiecare rotire.

Funcție
Pentru a călători spre stele, 6 diamante trebuie colectate
pentru contorul progresiv Diamond. Odată ajuns acolo,
vei primi 3 rotiri pentru a colecta un nou diamant. Dacă
poți găsi unul, stelele vor reseta rotirile tale disponibile
înapoi la 3, iar tu vei putea căuta mai multe. Dacă ești
ALESUL, atunci vei găsi toate cele 15 diamante, iar
stelele îți vor acorda acces spre cel mai mare câștig din
acest joc: GRAND JACKPOTUL. Dar nu te teme!
Există alte jackpoturi, ce pot fi câștigate în fiecare
călătorie pentru a-ți umple buzunarele.
Declanșează: 6 sau mai multe simboluri diamant
Premiu de top: Grand Jackpot

Funcția Wild Spin
Un Diamant, care conține un logo "Wild Spin" îți va
acorda o rotire gratuită câștigătoare, în care un număr
aleatoriu de simboluri Wild vor apărea în poziții
aleatorii pe rolăpentru a-ți actualiza
câștigurile. Câștigurile din rotire vor fi adăugate la
rezultatul total al funcției Diamond Link.

Funcția Sticky Spin
Un Diamant, care conține un logo "Sticky Spin" îți va
acorda o rotire gratuită câștigătoare, unde toate
simbolurile câștigătoare vor fi blocate în loc și se vor
acorda reînvârtiri suplimentare, până când apar noi
simboluri câștigătoare sau odată ce tot panoul este
completat. Câștigurile din rotire vor fi adăugate la
rezultatul total al funcției Diamond Link.

Funcția Colossal Spin
Un Diamant, care conține un logo "Colossal Spin" îți va
acorda o rotire gratuită câștigătoare, unde cele 3 role din
mijloc vor găzdui un simbol gigant. Câștigurile din
rotire vor fi adăugate la rezultatul total al funcției
Diamond Link.

Reguli
Joc de bază
Simbolul ‘Wild’ substituie toate celelalte simboluri cu
excepția diamantelor.
Câștigurile pe linie plătesc de la stânga la dreapta, iar
simbolurile trebuie să fie consecutive.
Câștigurile scatter plătesc oriunde la vedere.
Se plătește doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie
de câștig selectată
Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu pariul per linie.
Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile pe linie.

Funcția Diamond Link™
Funcția Diamond Link™ se joacă cu miza și liniile
pariului declanșator. Fiecare simbol reprezintă propria
rolă, iar câștigurile sunt plătite la finalul funcției cu miza
și liniile de câștig selectate în runda de joc care le-a
activat. Fiecare simbol reprezintă propria rolă, iar
câștigurile sunt plătite la finalul funcției.

Gamble
Opțiunea gamble este dezactivată în mod implicit. Odată
oferită, aceasta se limitează la valoarea maximă posibilă
de joc definită de operator.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL 5x
Wild

4x 3x 2x SCATTER

750 200 50 10

FUNCȚIE SPECIALĂ
Substituie toate simbolurile cu excepția simbolurilor
scatter Diamant.

Împărat

750 200 50 10

Pește Koi 150 60

20

Monedă 150 60 20
Castel

75

30 15

Vapor

75

30

As

50

25 10

Popă

30

15

5

Damă

30

15

5

15

Diamant

x

6 sau mai multe declanșează funcția Diamond Link™
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