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Despre Diamond Link™: Mighty Santa
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 5 role și 25 de linii
Crăciun, Moș Crăciun
RUNDE DE JOC BONUS
Simbol scatter
Funcția Wild Spin
Funcția Sticky Spin
Funcția Colossal Spin
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: 200 x miza totală
Grand jackpotul începe la: 1000 x miza totală

Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95.00

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Seria Diamond Link™ a revenit pentru a-ți aduce un
Crăciun ''cool''! Un Moș musculos și tatuat, însoțit de
renii săi periculoși, dă raite împărțind cadouri
misterioase și Diamante din bogățiile sale. Conform
tradiției, dacă șase sau mai multe Diamante sunt
colectate la o singură rotire, ajutoarele Moșului vor
deschide ușa spre satul lui Moș Crăciun plin de
bogății.

Joc principal
Diamond Link™: Mighty Santa se joacă pe 5 role și 3
rânduri, iar cele 25 de linii sunt mereu active.
Simbolurile Cadou 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. Moșul 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
înapoi 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 dintre ele, cu
atât mai mari vor fi șansele de a obține câștiguri
fantastice.
Dacă nu mai sunt diamante prin preajmă, există
întotdeauna simboluri Moș Crăciun 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 Diamant. 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 rolă pentru 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 un joc gratuit câștigător, unde toate simbolurile
câștigătoare vor fi blocate în loc și se vor acorda
reînvârtiri suplimentare, până când nu vor mai apărea
noi simboluri câștigătoare sau până când întregul
panou 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. 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

4x 3x 2x SCATTER

Wild

750 200 50 10

Mighty Santa

750 200 50 10

FUNCȚIE SPECIALĂ
Substituie toate simbolurile cu excepția
simbolurilor scatter Diamant.

Ajutorul
Moșului

150 60

Rundolph

150 60 20

Sanie

75

30 15

Punch-ul
Moșului

75

30

Clopoței

50

25 10

Cuplul din turtă
dulce

30

15

5

Biscuiți ganteră

30

15

5

20

15

Se transformă în orice alt simbol

Cadou
Diamant

x

6 sau mai multe declanșează funcția Diamond
Link™
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