SPIÑATA GRANDE TOUCH™

Tipul de joc:
Touch Game
Câștigul jucătorului: 96,8%
Spiñata Grande Touch™ е страхотна игра с въртящи се пиняти и
празнични функции! Това е видео ротативка с 5 барабана, 4 реда и 40
линии, която включва символи Colossal, функция „миниротативка“ и
колосален Colossal Wild при безплатни завъртания.
Всеки символ има голяма версия, която е с 2x2 или 3x3 символа, които
ще разтърсят барабаните по време на безплатни завъртания и Colossal
Wild! При всяка поява на символа Colossal Bonus той се превръща в
миниротативка, която предлага печалби на жетони и шансове за
безплатни завъртания. Spiñata Grande™ за сензорен екран е забавна
фиеста с бонбони, конфети и колосално забавление - така че насладете
се на завъртането с това невероятно пиршество!

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2017-03-27

DESPRE SPIÑATA GRANDE TOUCH™

Spiñata Grande Touch™ Versiunea pentru
fișa jocului 1.0, 2017-03-27

INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Touch Game

Tipul rolei

Se învârtesc rolele

Role, Linii

5 role, 4 rânduri, 40 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

Miza Min / Max implicită (€)

0.2 / 200

Valorile implicite pentru runda
gratuită

Nivel miză 1, 40 linii de miză, €0.01 valoarea fisei (cost €0.20)

Suport lingvistic

23 Languages

FUNCȚIILE JOCULUI


Simboluri Colossal
Free Spins
 Funcția Mini-Slot
 Substituții Wild la Free Spins


CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului (%)

96,8%

Câștigul maxim implicit

€3 000 / 3 000 fise – pe o singură linie de miză

Frecvența de apariție (%)

25.15%

JOC RESPONSABIL


Limitele jucătorului

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.


Altele

Jocul pentru distracție
Valori variabile pentru fisă
 Niveluri variabile de miză
 Modul G4


INFORMAȚII TEHNICE
ID-ul jocului

colossalpinatas_mobile_html (portofel de bază)
colossalpinatas_mobile_html_sw (portofel unic)

Sisteme de operare compatibile

iOS
Android
Windows

Rezoluția afișajului

960 x 600

Raportul de aspect

16:1

Tehnologie

HTML5

Desfășurare

Consultați secțiunea de Asistență a modulului de cazinou pentru lansarea
jocurilor pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI

Тема и графика на играта

Spiñata Grande™ за сензорен екран
супер мега печалба

Spiñata Grande™ за сензорен екран доставя радост и забава по
барабаните с високото качество на графиката и звука си!
Триизмерно рендираните символи притежават изключителна
детайлност и характер с КОЛОСАЛНО въздействие. Радостта
от победата се повишава със забавни анимации и изпълнена с
щастие музика на мариачи, която със сигурност ще доведе
всеки до състояние на възторг!

Основна игра
Играчите могат да изберат стойността на жетоните и нивото
на залагане, преди да завъртят барабаните.


Основна игра

Действия по време на играта. Бутоните на клавиатурата
изпълняват следните различни действия по време на играта:
НИВО НА
ЗАЛАГАНЕ

Плъзгането или докосването на плъзгача
увеличава и намалява нивото на залагане с
1.
Натискането на бутона „Завърти“ стартира
игровия рунд при текущите ниво на
залагане и стойност на жетоните.

СТОЙНОСТ
НА
ЖЕТОНИТЕ

Плъзгането или натискането на плъзгача
увеличава и намалява стойността на
жетоните за следващото ниво.

АВТОМАТИ
ЧНА ИГРА

Натискането на бутона „Autoplay“ стартира
игровия рунд автоматично. Настройва 50
рунда по подразбиране.
Натискането на знака плюс на бутона
„Меню за бързи настройки“ отваря менюто
за бързи настройки.
Играчът може да избере за завърти бързо
или стартира автоматичната игра без
влизане в менюто за настройките.

Символи Colossal
В основната игра всички символи могат също да се появят
като символи Colossal. Символът Colossal е блок от символи
2x2 или 3x3, който се появява като припокриващо
изображение навсякъде по барабаните и се завърта отделно
върху тях.
Символи Colossal

При безплатните завъртания единствените символи Colossal са
символите Colossal Bonus, Colossal Wild и версиите 3x3 на
символите Animal Spiñatas.
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Colossal Wild
Colossal Wild е блок от символи 3x3, който може да се появи на
3-те средни реда само при безплатните завъртания. Wild
символите заместват всички символи без Bonus символите.

Символи Colossal Wild при безплатни
завъртания

Символ Colossal Bonus
Символът The Colossal е блок от символи 3x3, който може да
се появи навсякъде по барабаните в основната игра и при
безплатните завъртания.
Ако целият символ Colossal Bonus или част от него се появи на
барабаните след завъртане, символът се превръща в
миниротативка.

Символ Colossal Bonus

Функция ”миниротативка”
Частта от символа Colossal Bonus, която се появи на
барабаните след завъртане, се превръща в 3, 6 или 9 отделни
символа за миниротативка Mini-Slot.

Функция ”миниротативка”

В основната игра миниротативката съдържа различни символи
Scatter, символи за безплатни завъртания, символи за
допълнителни завъртания и 3 допълнителни символи с монети.
При безплатните завъртания миниротативката съдържа
символи за допълнителни завъртания и само символи с
бронзови монети.
Символите при миниротативката се завъртат веднъж. След
завъртането всички спечелени жетони се добавят към общата
печалба. 3 или повече символа за безплатни завъртания, които
се появят някъде по барабаните по време на основната игра,
активират безплатните завъртания. За всеки символ за
допълнително завъртане, който се появи при
миниротативката, се дава 1 допълнително безплатно
завъртане.
СИМВОЛ С
МОНЕТА

ЖЕТОННА
ПЕЧАЛБА

Бронзова
монета

20
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Сребърна
монета

40

Златна
монета

80

Безплатни завъртания
Символите за безплатни завъртания, както в основната игра,
така и при безплатните завъртания, задействат функцията за
безплатни завъртания и се изплащат съгласно таблицата подолу. По време на безплатните завъртания могат да бъдат
спечелени допълнителни безплатни завъртания.
Безплатни завъртания

СИМВОЛИ
ЗА
БЕЗПЛАТНИ
ЗАВЪРТАНИ
Я

СПЕЧЕЛЕНИ
БЕЗПЛАТНИ
ЗАВЪРТАНИ
Я

3 символа за
безплатни
завъртания

5

1
1 символ за
допълнителн
и завъртания

Линии на залагане
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Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
 Total: 96,8%
 Jocul de bază: 66,78%
 Free Spins: 30,06%
 Funcția Mini-Slot de bază: 6,30%
 Funcția Mini-Slot la Free Spins: 0,300%
FRECVENȚA DE APARIȚIE
 Orice câștig: 25,15%
 Jocul de bază: 23,64%
 Free Spins: 42,07%
 La Free Spins: 1,01%
 3x3 simbol Colossal Bonus: 1,64%
 Redeclanșare Free Spins: 1,40%
CÂȘTIGUL MAXIM ACORDAT
 Jocul principal: €3 000 / 3 000 fise - pe o singură linie de miză
 Jocul principal: €120 000 / 120 000 fise - max identice win
 Free Spins: €3 000 / 3 000 fise - pe o singură linie de miză
 Free Spins: €120 000 / 120 000 fise - max identice win
 Coin win: €7 200 / 7 200 fise - max win in feature
Notă: Câștigul maxim al unei runde de joc poate fi mai mare decât câștigul
maxim identic deoarece o rundă de joc poate include mai multe învârtiri.

ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ В ОСНОВНАТА ИГРА
 Печалбите от линия на залагане се изплащат, ако са последователни от
левия към десния барабан.
 Добавят се едновременни печалби на различни линии на залагане.
 Печалба от линия на залагане в жетони е равна на стойността,
показана в ТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ, умножена по нивото на залагане.
 Печалба от линия на залагане във валута е равна на жетонната
печалба, умножена по стойността на жетоните.
 Изплаща се само най-високата печалба на линия на залагане.
ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ ЗАВЪРТАНИЯ
 Безплатните завъртания се изиграват на същото ниво на залагане и
стойност на жетоните както рундът, активирал безплатните
завъртания.
 Печалбите от безплатното завъртане се добавят към всички
първоначални печалби от линии на залагане.
 Спечелените допълнителни символи се добавят автоматично към
текущите безплатни завъртания.
 В края на безплатните завъртания играта се връща към рунда,
активирал безплатните завъртания.
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Casierie
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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.

ALGORITMUL PENTRU O POZIȚIE ALEATORIE A ROLEI
O rolă este o matrice de simboluri în care fiecare simbol are un index („o poziție”).
1. Este obținut un număr aleatoriu între 0 (zero) și lungimea rolei.
2. Numărul aleatoriu este adăugat la joc ca „noua poziție a rolei de utilizat”.

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 hardwareului/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/products/net-entertainment-touch/
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ISTORICUL VERSIUNII
DOCUMENTULUI

VERSIUNE

CÂND

CE

1.0

2017-03-27

Prima versiune.
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