PIGGY RICHES™

Тип на играта:
Видео ротативка
Възвръщаемост за 95,8%-96,4%
играча:

Добре дошли в света на богатството отвъд най-смелите Ви мечти!
NetEnt™ с гордост Ви представя друга иновативна ротативка - Piggy
Riches™. Piggy Riches™ е многожетонна ротативка с 5 барабана и 15
линии, която разполага със Scatter печалби, Free Spins и Wild
заместител. Играчите щракват върху Scatter символ, за да изберат
Free Spins и множествена печалба по техен избор.

Версия на протокола от играта: 1.0
Дата: 2016-09-28

Piggy Riches™ Версия на протокола
от играта 1.0, 2016-09-28

ОТНОСНО PIGGY RICHES™

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Тип на играта

Видео ротативка

Тип на барабана

Завъртане на барабани

Барабани, линии

5 барабани, 3 редове, 15 линии на залагане (фиксиран)

Линии на залагане по
подразбиране

1 - 10

Стойности на жетоните по
подразбиране (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

Мин./макс. залог по
подразбиране (€)

0.01 / 75

Стойности на безплатни рунд по Ниво на залагане 1, 15 линии на залагане, €0.01 стойност на жетоните
подразбиране
(разход €0.15)
Поддръжка на език

24 езика

ФУНКЦИИ НА ИГРАТА



Free Spins: макс. 28 завъртания или множител 6
Wild заместител: x 3 множител

ПЛАЩАНЕ
Възвръщаемост за играча

95,8%-96,4%

Максимална печалба по
подразбиране

€180 000 / 360 000 жетони – на единична линия на залагане

Честота на уцелване

34.11%

ОТГОВОРНА ИГРА


Лимити на играча

Играчът и операторът на казиното могат да зададат следните
лимити на играта: Залог и загуба на сесия, ден, седмица или месец.
Блокиране на всички игри за определен период от време.
Ограничена дължина на игровата сесия в минути.
 Играта с истински пари е ограничена от средствата в акаунта на
играча (т.е. не може да се играе на кредит).
 (Само за италианската юрисдикция) Първоначално играчите могат
да имат максимум 1 000 € в портфейла. Тъй като всяка игра е
потребителска сесия, портфейлът на играча може да надвиши този
лимит по време на играта.


Други

Игра за забавление
Различни стойности на жетоните
 Различни нива на залагане
 Режим G4


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Идентификатор на играта

piggyriches_not_mobile (основен портфейл)
piggyriches_not_mobile_sw (безшевен портфейл)

Резолюция на дисплея

1280 x 720

Съотношение

16:9

Технология

HTML5

Разгръщане

Вижте CasinoModule Help за информация за пускането на
CasinoModule игрите.
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ДИЗАЙН НА ИГРАТА

Тема и графика на играта
Дисплеят на играта включва три основни елемента - видео
дисплей зона, зона за клавиатурата и панел на играта.

Елементи на ротативката

Видео дисплей зона. Барабаните на основната игра и Free Spin
барабани са показани в горната зона. Освен това се показват
бутона &bdquo;Таблица на печалбите&ldquo; и информация за
максимално възможната жетонна печалба.
Зона на клавиатурата. Зоната на клавиатурата показва нивото
на залагане (напр. броя на заложените на линия на залагане
жетони), наличните средства в жетони и текущата стойност на
жетоните. Тази зона съдържа и бутоните на основната игра,
използвани за избор на нивото на залагане, стойност на
жетоните и стартиране на играта.
Панел на играта. На панела на играта в долната част са
разположени бутоните за настройките на играта, аудиото,
менютата на автоматичната игра и правилата на играта. Тази
зона също така показва информация за акаунта на играча и се
променя между показвайки наличните пари в брой, текущия
залог, спечелената сума и режима на играча (кога е в режим на
игра и кога е в режим на забавление).

Основна игра
Играчите могат да изберат стойността на жетоните и нивото
на залагане, преди да стартират игровия рунд.


Действия по време на играта. Бутоните на клавиатурата
изпълняват следните различни действия по време на играта:
Натискането на лявата и дясната стрелка
увеличава и намалява нивото на залагане
(напр. броя на жетоните на линия на
залагане) с 1. За да увеличи или намали побързо, играчът може да щракне върху у да
плъзне плъзгача по-долу.

Реалистично изглеждащо въртене на
барабаните

Щракването върху бутона
&bdquo;Завърти&ldquo; стартира игровия
рунд при текущите ниво на залагане и
стойност на жетоните.
МАКС. ЗАЛОГ играе играта при най-високо
ниво на залагане и текущата стойност на
жетоните.
Щракването върху лявата и дясната
стрелки увеличава и намалява стойността
на жетоните за следващото ниво.
За да увеличи или намали по-бързо, играчът
може да щракне върху у да плъзне плъзгача
по-долу.
Щракването върху АВТОМАТИЧНА ИГРА
автоматично играе играта за избрания брой
рундове.


Игрови рундове. Когато играчът щракне върху бутона
&bdquo;Завърти&ldquo;, сумата на залога се дебитира от
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текущия креди (налични жетони и кредит). Барабаните
автоматично спират да се въртят.
 Резултати от играта. Играчите могат да спечелят от всички
линии на залагане, на които залагат. Играта маркира кои
линии печелят и каква е печалбата от всяка линия. Общите
печалби се събират и показват в кутията с печалбите.
Спечелената сума се добавя към паричната сума и се
показва на панела на играта.
 Ускоряване на въртенето на барабаните. Предчувствието
за победа се увеличава с ускоряване на въртенето на
барабаните, което започва когато 2 Scatter символа се
появят на първите 4 барабана.

Wild заместител
Piggy Riches™ има анимиран Wild символ, когато се покаже на
печеливша линия на залагане.
Заместване. Wild символите заместват всички символи с
изключение на символите Scatter, за да завършат печеливши
линии на залагане. Печелившите линии на залагане,
използващи Wild символи, ще умножат жетонната печалба по
3.
Wild символ

Wild символи по време на Free Spins. Печелившите линии на
залагане с Wild символи ще умножат жетонната печалба до по
18.

Scatter символи и Free Spins
Piggy Riches™ разполага със Scatter символи, върху които
играчите могат да щракват. Когато Scatter символите
задействат Free Spins, играчът трябва да избере един от тях, за
да започне да играе. Всеки Scatter символ показва различна
Free Spins/множителна комбинация, от които играчът може да
избира. За подробности вижте раздел
&bdquo;Плащане&ldquo;
Scatter печалби. Основната игра плаща на 2 или повече Scatter
символа. Тези печалби плащат множителя, показан в
таблицата на печалбите, умножен по общия залог.
Scatter символ

Задействан режим Free Spins

Free Spins функция. Когато се появят 3 или повече Scatter
символа, Scatter символите се променят, за да разкрият Free
Spins и множителна комбинация. Играчът бива инструктиран
да избере една от тези опции за печалба. Free Spins се
изиграват на същото ниво на залагане и със същия брой линии
на залагане и стойност на жетоните както играта, задействала
Free Spins. Динамичен знак информира играчите колко Free
Spins остават и какъв е множителят.
Повторно задействани Free Spins. По време на Free Spins
всеки допълнителен Scatter символ носи едно допълнително
Free Spin.

Авторско право © NetEnt Product Services Ltd. Този документ и неговото съдържание са защитени от международния закон за
авторското право.
Всяка неоторизирано публикуване, копиране, заемане или размножаване са стриктно забранени.

4/11

Piggy Riches™ Версия на протокола
от играта 1.0, 2016-09-28

ДИЗАЙН НА ИГРАТА

Подробности за Free Spins

Таблица на печалбите

Страница 2 на таблицата на печалбите

Основните печалби от ротативката се изплащат в зависимост
символите, показани на линията на залагане, когато предстои
барабаните да спрат. За да стане комбинация от обикновени
символи печеливша комбинация, поне 1 от символите трябва
да се покаже на първия барабан на ротативката, а останалите
символи трябва да са един до друг на активирана линия на
залагане.
Играчите щракват върху бутона &bdquo;Таблица на
печалбите&ldquo;, за да покажат страницата на таблицата на
печалбите, която показва плащанията и правилата за всички
символи.
Щракнете върху бутона x, за да се върнете към основната
игра.

Линии на залагане
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Обобщение на плащането
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ ИГРИТЕ ЗА ИГРАЧА (RTP)
 Обща игра: 95,8% - 96,4%
 Основна игра: 77,43%
 Безплатни завъртания: 18,37% - 18,95%
ЧЕСТОТА НА УЦЕЛВАНЕ
 Основна игра: 34,11%
 Scatter: 0,5423%
МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА
 Основна игра: €30 000 / 60 000 жетони - на единична линия на залагане
 Free Spins: €180 000 / 360 000 жетони - на единична линия на залагане
 Съвпадащ: € 205 950 / 411 900 жетони
Забележка: Максималната печалба от игрови рунд може да е по-висока
от максималната съвпадаща печалба, тъй като игровият рунд може да
включва няколко завъртания.

ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ В ОСНОВНАТА ИГРА
 И в основната игра, и по време на Free Spins печалбите от линии на
залагане с Wild символ плащат x3.
 Wild символите заместват възможно най-високата печеливша
комбинация на линия на залагане според таблицата на печалбите.
 Wild символът замества всички символи с изключение на Scatter
символите.
 Изплаща се само най-високата печалба на активна линия на залагане.
 Добавят се едновременни печалби на различни линии на залагане.
 Само в основната игра Scatter печалбите плащат общия залог x
множител.
ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА FREE SPINS
 3 или повече символа Scatter символа, появяващи се произволно по
барабаните по време на основната игра, активират Free Spins.
 Scatter печалбите се изплащат независимо от избраните линии на
залагане.
 Всеки печеливш Scatter символ показва Free Spin и множествена
комбинация. Множителят се прилага за всички печалби по време на
Free Spins. Изберете един от Scatter символите, за да започнете да
играете Free Spins.
 Free Spins се изиграват със същия брой линии на залагане, ниво на
залагане и стойности на жетоните както рунда, активирал Free Spins.
 Scatter символите, появяващи се на барабаните по време на Free
Spins, носят само допълнителни Free Spins.
 Тези Free Spins автоматично се добавят към текущите Free Spins.
 Scatter и Free Spins печалбите се добавят към печалбите от линии на
залагане.
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Таблица на печалбите
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Рандомизация
ГЕНЕРАТОР НА ПРОИЗВОЛНИ ЧИСЛА (RNG)
Алгоритъмът, използван за генериране на произволни числа (RNG), е Фортуна, криптографски
псевдослучаен генератор на числа (PRNG), разработен от Брус Шнайер и Нилс Фъргюсън. За повече
информация вижте документ “Генериране на произволни числа”.
Генераторът на произволни числа и неговото внедряване са тествани и одобрени/сертифицирани за
случайност според преобладаващите стандарти в индустрията от акредитирано, независимо тестовото
съоръжение на трета страна.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОИЗВОЛНА ПОЗИЦИЯ НА БАРАБАНА
Барабанът е масив от символи, където всеки символ има индекс ("позиция").
1. Придобива се произволно число между 0 (нула) и дължината на барабана.
2. Произволното число се добавя към играта като "новата позиция на барабана, която ще бъде
използвана".

Управление на неизправностите
Ако играч се опитва да получи достъп до игра с помощта на недействителна сесия (например поради
бездействие или рестартиране на системата), в играта се показва съобщение за грешка. След това
играчът може да влезе отново и да продължи да играе. Състоянието на играта винаги се запаметява, така
че играчът може да продължи играта точно от там, където той или тя са я спрели.
В случай на HTTP грешка, мрежови таймаут или сървърна грешка, на играча ще бъде показано
съобщение за "техническа грешка" и играта ще остане в "неналично” състояние, докато играчът не
презареди играта в момента, в който играта стане налична.

Ако времето на сесията изтече, на играча ще бъде показано съобщение "таймаут на сесия" и играта ще
остане в "неналично състояние", докато играчът не презареди играта.
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В случай на събитие “без пари”, на играча ще бъде показано съобщение "без пари" и играта ще остане в
"неналично" състояние, докато играчът не презареди играта.

(Само за италианската юрисдикция) Допълнителна информация за управлението на неизправностите
можете да намерите в раздел 3.2.1 на документ “Платформа на играта” (Progetto Della Piattaforma Di
Gioco). Този документ предоставя подробности относно начина, по който един играч бива информиран
относно плащания за връщане по салдото и техническия процес.
Информация относно таймаутите на сесиите и неизправностите се предоставя на играча и чрез правилата
на играта. По-специално играчът е информиран, че “В случай на неизправност на хардуера/софтуера на
играта, всички засегнати залози и плащания се считат за невалидни и всички засегнати залози се
възстановяват.”

Информация за играча
На всеки час непрекъсната игра играчите получават съобщение, изискващо отговор: Те не могат да
продължат да играят, докато не отговорят на съобщението, което им предоставя информация за
размера на залога и печалбата досега по време на играта.
Освен това играчите имат достъп до историята на тяхната игрова сесия и правилата на играта по всяко
време.

Симулация на играта
Демо версия на играта е на разположение на адрес http://www.netent.com/games/
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