TROLLPOT 5000 TOUCH™

Tipul de joc:

Joc de tip slot video

Câștigul jucătorului: 96.19%

NetEnt™ prezintă cel mai recent joc al său Trollpot 5000 Touch™, un slot video cu 3 role, 3
rânduri și 1 linie de miză care conține Multiplier Wilds, funcția Nudge și 3 Jackpot-uri!
Fiecare învârtire poate activa un câștig Jackpot, în timp ce Multiplier Wilds combinate cu
funcția Nudge oferă o șansă suplimentară de a câștiga.

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2020-04-14

Trollpot 5000 Touch™ Versiunea pentru fișa jocului
Versiune 1.0, 2020-04-14

DESPRE TROLLPOT 5000 TOUCH™
INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Joc de tip slot video

Tipul rolei

Se învârtesc rolele

Role, Linii

3 role, 3 rânduri, 1 linii de miză (fixă)

Niveluri implicite de miză

1 - 10

Valori implicite ale fisei (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10

Miza Min / Max implicită (€)

0.02 / 200

Valorile implicite pentru runda gratuită

Nivel miză 1, 1 linii de miză, €0.01 valoarea fisei (cost €0.02)

FUNCȚIILE JOCULUI
Nudge
Multiplier Wild
3 Jackpot-uri neprogresive (Mini, Midi și Mega)
CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului

96.19%

Frecvența de apariție

6.49%

JOC RESPONSABIL

Limitele jucătorului

Altele

Jucătorul și operatorul cazinoului pot seta următoarele limite de joc: Miza &
pierderea per sesiune, zi, săptămână sau lună. Blocarea tuturor jocurilor pentru o
perioadă specificată de timp. Restricționarea duratei sesiunii de joc în minute.
Jocul pe bani reali este restricționat de fondurile din contul jucătorului (de ex. nu
poate juca pe credit).
(Doar pentru jurisdicția italiană) Jucătorul poate avea inițial o sumă maximă de
1.000 € în portofel. Deoarece fiecare joc este o sesiune de utilizator, portofelul
jucătorului poate depăși această limită în timpul jocului.
Jocul pentru distracție
Valori variabile pentru fisă
Niveluri variabile de miză
Modul G4

INFORMAȚII TEHNICE
ID-ul jocului

trollpot_mobile_html (portofel de bază)
trollpot_mobile_html_sw (portofel unic)

Sisteme de operare compatibile

iOS
Android

Rezoluția afișajului

960 x 540

Raportul de aspect

16:9

Tehnologie

HTML5

Desfășurare

Consultați secțiunea de Asistență a modulului de cazinou pentru lansarea jocurilor
pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI
Nudge
De fiecare dată când există o combinație câștigătoare pe role, funcția Nudge
este activată. Rola se va deplasa până când este diferit simbolul aflat
deasupra celui câștigător. Modelul este repetat după aceea pentru a doua rolă
și, eventual, a treia rolă.

Funcția Nudge

Când o rolă se oprește din deplasare, poate să apară un simbol săgeată în
partea de sus a rolei. În acest caz, rola va fi mutată la baza stivei curente de
simboluri câștigătoare. Rolele vor începe apoi să se deplaseze și plătesc din
această poziție, conform descrierii anterioare.

Săgeată sus

Multiplier Wild
Simbolurile Multiplier Wild pot să apară oriunde pe rolele 1-3 și înlocuiesc
toate simbolurile, cu excepția simbolului săgeată sus și a simbolurilor Jackpot.
Un Multiplier Wild pe linia de miză câștigătoare înmulțește câștigul cu 2, doi
Multiplier Wilds înmulțesc câștigul cu 4 și trei Multiplier Wilds înmulțesc
câștigul cu 8.
Multiplier Wilds
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Jackpot-uri
Jocul oferă trei Jackpot-uri fixe, Mini, Midi și Mega. Când toate rolele au oprit
deplasarea, pot exista simboluri Jackpot în partea de sus a rolelor. Dacă
fiecare rolă are un simbol Jackpot în partea de sus a unei stive câștigătoare,
jucătorul primește Jackpot-ul cu cel mai mic câștig.

Jackpot

De exemplu: 3 simboluri Mega Jackpot vor acorda Mega Jackpot-ul; 2 simboluri
Mega Jackpot și 1 simbol Midi Jackpot vor acorda Midi Jackpot; și 1 simbol
Mega Jackpot, 1 simbol Midi Jackpot și 1 simbol Mini Jackpot vor acorda Mini
Jackpot-ul.
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CÂȘTIG ACORDAT
Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
RTP
RTP
RTP
RTP
RTP

Total: 96,19%
la câștigurile pe linie: 86,97%
Mini jackpot: 4,69%
Midi jackpot: 1,56%
Mega jackpot: 2,98%

FRECVENȚA DE APARIȚIE
Bază: 6,49%
Frecvența de apariție pentru Mini jackpot: 0,23%
Frecvența de apariție pentru Midi jackpot: 0,016%
Frecvența de apariție pentru Mega jackpot: 1 din 167.770
INFORMAȚII CÂȘTIG
VALOARE CÂȘTIG

APARIȚIE

LA 1 MILION DE RUNDE DE JOC, VA APĂREA DE
CIRCA

VALOAREA CORESPUNZĂTOARE ÎN BANI LA VALOAREA MAXIMĂ IMPLICITĂ A
MIZEI (€ 200)

500 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 11,261
învârtiri

89 de ori

100,000 €

1,250 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 71,862
învârtiri

14 de ori

250,000 €

2,500 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 149,302
învârtiri

7 de ori

500,000 €

5,000 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 167,740
învârtiri

6 de ori

1,000,000 €

10,000 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 0 învârtiri

0 de ori

2,000,000 €

Notă: Valorile sunt obținute la o simulare cu 1600 de miliarde de runde de joc.
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Casierie

Jackpot Symbol and Payout Values
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Symbol Payout Values
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INFORMATII SUPLIMENTARE
Randomizarea
Generatorul de numere aleatorii (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) se numește Fortuna, este un generator de numere pseudoaleatorii
(PRNG) sigur din punct de vedere criptografic ce a fost conceput de Bruce Schneier și Niels Ferguson. Pentru mai multe informații,
consultați documentul Generarea de numere aleatorii.
Generatorul de numere aleatorii și implementarea sa a fost testată și aprobată/certificată în ceea privește gradul de randomizare în
conformitate cu standardele curente din domeniu de către o unitate de testare terță acreditată și independentă.

Gestionarea funcționării incorecte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivității sau repornirii sistemului)
este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul poate după aceea să se conecteze și să reia desfășurarea jocului. Starea jocului este
mereu salvată, astfel încât jucătorul poate relua desfășurarea jocului exact de unde a lăsat-o.
În cazul unei erori HTTP, expirarea timpului în rețea sau a unei erori de server, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „eroare tehnică” și
jocul va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul când acesta devine disponibil.

Dacă expiră timpul pentru o sesiune, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „expirare timp pentru sesiune” și jocul va rămâne într-o stare
de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.
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În cazul unui eveniment „rămas fără bani”, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „rămas fără bani” și jocul va rămâne într-o stare de
„indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.

(Doar pentru jurisdicția italiană) Mai multe informații privind gestionarea funcționărilor incorecte sunt descrise și în secțiunea 3.2.1 a
documentului Platforma de joc (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Acest document oferă detalii privind modul în care un jucător
este informat de plățile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informațiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcționările incorecte sunt oferite jucătorului prin regulile jocului. Mai
exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcționări incorecte a hardware-ului/software-ului de jocuri de noroc, toate pariurile
și plățile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt restituite.”

Informații pentru jucător
Jucătorii primesc un mesaj la care trebuie să răspundă după fiecare oră de joc fără întreruperi: Aceștia nu pot continua să joace dacă
nu răspund la mesajul care le oferă informații legate de suma mizată și câștigată până atunci în timpul desfășurării jocului.
Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile jocului.

Simularea jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la http://www.netent.com/games/
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ISTORICUL VERSIUNII DOCUMENTULUI
VERSIUNE

CÂND

CE

1.0

2020-04-14

First version.
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