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Despre Diamond Link™: Oasis Riches
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video, 5 role, 25 de linii
Deșert, Cleopatra
FUNCȚIILE JOCULUI
Simbol scatter
Funcția de rotiri câștigătoare
Funcția Diamond Link™
Funcția Gamble
PLATĂ

Câștig maxim implicit
Frecvența de declanșare (%)

750x
Aprox.
28.42% la 25 de linii jucate
4 jackpoturi, 2 statice și 2 asociate progresive (Grand și Major).

Jackpot

Major Jackpot începând la: 200 x miza
Grand Jackpot începând la: 1000 x miza

Volatilitate

RTP mediu: 94.06%

DESIGN JOC

Tematică și grafică joc
Intră în minunata savană. Aici
poți să cauți diamante și să găsești
GRAND JACKPOT printre
stele. Trăiește-ți visele în Oasis
Riches și crește-ți șansele de
câștig. Este momentul să
CÂȘTIGI!

Joc principal
Diamond Link™: Oasis Riches se
joacă pe 5 role, fiecare cu 3
rânduri în înălțime, cu 25 de linii
întotdeauna în joc. Dacă poți să
găsești 6 sau mai multe diamante
într-o singură rotire, ți se va
acorda o călătorie către stele cu 3
rotiri gratuite ca să găsești
următorul diamant. De fiecare
dată când reușești să găsești unul
nou, rotirile tale gratuite vor fi
resetate înapoi la 3 și vei fi mai
bogat cu un diamant. Diamantele
nu sunt singurul lucru care îți
poate aduce fericire în acest joc.
Există oaze, care îți acordă acces
la mecanisme unice de rotiri
câștigătoare, unde nu poți să
pierzi. 7 rotiri câștigătoare sunt
acordate cu reînvârtiri gratuite ale
TUTUROR celor necâștigătoare.
Urcă pe faraonul tău favorit și
verifică jungla din apropiere,
unde te așteaptă rotiri
câștigătoare.
Dacă nu sunt diamante sau oaze
prin preajmă, sunt întotdeauna
faraoni în apropiere, care, dacă
ești norocos, vor acoperi întregul
ecran și îți vor acorda un câștig

imediat de 750 de ori miza ta!
Acest lucru se poate întâmpla la
fiecare rotire.

Funcția de Rotiri gratuite
Dacă ești suficient de curajos și ai
găsit simboluri scatter Oază pe
rolele 2, 3 și 4 atunci ți se acordă
o excursie în deșert. Acolo vei
primi 7 rotiri gratuite. Fiecare
rotire necâștigătoare va avea ca
rezultat acordarea unei rotiri
suplimentare gratuite. Înaintând
în cele mai adânci părți ale
deșertului, poți găsi diamante
speciale, care stau blocate pe
contorul de diamante și îți acordă
acces mai rapid către stele –
Funcția Diamond Link™ care e
plină de bogății. Diamantele
speciale colectate în rotiri
câștigătoare vor rămâne până
când toate rotirile sunt finalizate
și te întorci în savană.
Declanșează: 3 x simbolul Oază

Funcția Diamond Link™

Pentru a călători către stele,
trebuie colectate 6 diamante
pentru contorul progresiv de
diamante. Știm cu toții că ești cel
mai curajos explorator de acolo și
că poți să faci asta. Imaginează-ți
cât de frumos trebuie să fie
printre stele. Odată ajuns acolo,
vei primi 3 rotiri să colectezi un
diamant nou. Dacă poți să găsești
unul, stelele îți vor reseta rotirile
disponibile înapoi la 3 și vei putea
să cauți mai multe. Dacă tu ești
ALESUL, atunci vei găsi toate
cele 15 diamante și stelele îți vor
acorda acces la cel mai mare
câștig din acest joc: GRAND
JACKPOT. Dar nu te teme, există
alte jackpoturi de câștigat în
fiecare călătorie pentru a-ți umple
buzunarele. Pentru stele nu
contează dacă vii din savană sau

din cea mai adâncă junglă, atâta
timp cât ai reușit să găsești 6 sau
mai multe diamante, călătoria e a
ta.
Declanșează: 6 sau mai multe
simboluri diamant
Premiu de top: Grand Jackpot

Reguli

Joc principal
Simbolul „WILD” substituie toate
celelalte simboluri cu excepția
simbolurilor scatter.
Liniile de câștig plătesc de la
stânga la dreapta și simbolurile
trebuie să fie consecutive.
Câștigurile scatter plătesc oriunde
la vedere.
Cel mai mare câștig este plătit
doar pe linia selectată.
Câștigurile pe linie sunt înmulțite
cu miza pe linie.
Câștigurile scatter sunt adăugate
la câștigurile pe linie.

Rotiri câștigătoare
Rotirile câștigătoare se joacă cu
miza și liniile pariului
declanșator.
În timpul rotirilor câștigătoare pot
să apară diamante și dacă 6 sau
mai multe dintre ele sunt
colectate, va fi acordată funcția

Diamond Link™.

Diamond Link™
Diamond Link™ se joacă cu miza
și liniile pariului declanșator.
Fiecare simbol reprezintă propria
rolă și câștigurile se plătesc la
sfârșitul funcției.

Gamble
Opțiunea gamble este dezactivată
implicit. Când este oferită, este
limitată la suma de joc maxim
posibilă definită de operator.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x

3x

2x LINIE SCATTER

Ochi

750

200

50

10

Faraon

750

200

50

10

Oază

2

FUNCȚIE
SPECIALĂ

3 simboluri
declanșează 7 rotiri
câștigătoare

Brățară

150

50

20

Sandale

150

50

20

Evantai

75

30

15

Cercei

75

30

15

As

50

25

10

Popă

30

15

5

Damă

30

15

5
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