FAIRYTALE LEGENDS: MIRROR MIRROR™

Typ hry:

Výherní video automat

Návratnost hráči: 96.48%
Dokončete báječnou cestu úžasnými pohádkami a ponořte se do třetí hry z této
fantastické trilogie – Fairytale Legends: Mirror™. Stejně jako v případě obou
předchozích titulů je i tento video automat plný kouzelných funkcí.
Zábava začíná s čarovným zrcadlem, které se při objevení na válcích změní buď
na symbol Princezna, nebo Královna. Po dokončení transformace udělí
opětovné roztočení Mirror Re-Spin. V průběhu hráčovy cesty lesem se objevují
bonusové funkce, které jej ohromí svými překrásnými animacemi a nabídnou mu
ty největší truhly zábavy na celém světě. Ve chvíli, kdy hráč získá tři, spustí se
některá z bonusových funkcí: Free Spins, Coin Win nebo výběrová hra Mining
Bonus.
V lese lze narazit nejen na světlušky, které svítí na cestu hvozdem, ale mezi
tmavě zeleným mlázím se potulují i víly. Tato překrásná stvoření překvapí nic
netušící hráče náhodnými funkcemi. Připravte se tedy na funkce Fairy Magic
Spin, Fairy Surprise a Fairy Mirror.
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INFORMACE FAIRYTALE LEGENDS: MIRROR MIRROR
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Typ hry
Typ válců
Válce, řady
Standardní úrovně sázky
Standardní hodnoty mince (€)
Standardní minimální/maximální sázka
(€)
Standardní hodnoty kola zdarma

Výherní video automat
Toèení válcù
5 válce(ù), 3 øádky(ù), 243 sázkové kombinace (fixní)
1 - 10
0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1
0.1 / 100
Úroveò sázky 1, 243 sázkové kombinace, €0.01 hodnota mince (cena
€0.1)

HERNÍ FUNKCE
Opětovná roztočení Mirror Re-Spins
Náhodná funkce Fairy Magic Spin
Náhodná funkce Fairy Surprise
Náhodná funkce Fairy Mirror
Bonusová funkce Free Spins
Bonusová funkce Coin Win
Bonusová funkce Mining Bonus
VÝHRY
Návratnost hráči
Standardní maximální výhra
Frekvence výher
ZODPOVĚDNÉ HRANÍ

Herní limity

Ostatní

96.48%
€1 500 / 1 500 mince – na jednu sázkovou kombinaci
18.6%
Hráè a provozovatel kasina mohou nastavit následující herní limity:
Sázka a výhra na relaci, den, týden nebo mìsíc. Blokování všech her po
urèité èasové období. Omezení délky herní relace na urèený poèet minut.
Hraní o skuteèné peníze je omezeno množstvím prostøedkù na
uživatelovì úètu (tj. nelze hrát na dluh).
(Pouze italská jurisdikce) Hráè nemùže mít na zaèátku v penìžence víc
než 1000 €. Jelikož je každá hra uživatelskou relací, mùže èástka v
penìžence bìhem hry tento limit pøekroèit.
Hra pro zábavu
Možnost úpravy hodnoty mince
Možnost úpravy úrovnì sázky
Režim G4

TECHNICKÉ INFORMACE
ID hry
Rozlišení obrazu
Poměr stran
Technologie
Nasazení

fairymirror_not_mobile (základní penìženka)
fairymirror_not_mobile_sw (univerzální penìženky)
1280 x 720
16:9
HTML5
Informace o spouštění her pro CasinoModule najdete v nápovědě ke
CasinoModule.
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DESIGN HRY
Mi rror Re - S pi n

Mirror Re-Spin

Symbol Zrcadlo se může během hlavní hry objevit pouze na válci 3
a v režimu Free Spins na válcích 1, 2 a 3.
Kdykoliv se na válcích objeví symbol Zrcadlo, přemění se na
symbol Princezna nebo Královna.
Symboly téhož typu, na který se přeměnil symbol Zrcadlo,
zůstanou během roztočení Mirror Re-Spin nehybně na svých
pozicích.

N áhodné f unk ce
K dispozici jsou 3 náhodné funkce: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise a
Fairy Mirror.
Náhodné funkce se aktivují náhodně během hlavní hry.
Náhodné funkce

Fai ry Magi c S pi n
Při spuštění této náhodné funkce se na dobu jednoho roztočení
objeví v horní vrstvě nad válci náhodný shluk 5 až 7 symbolů
střední výhry (s výjimkou symbolu s logem hry).
Fairy Magic Spin

Fai ry S urpri se

Fairy Surprise

Náhodná funkce Fairy Surprise se může náhodně aktivovat, pokud
v hlavní hře nedojde k získání žádné výhry. Proběhne náhodný
výběr jednoho ze symbolů středních výher, které jsou zobrazeny
na válcích. Ostatní symboly počínaje symboly nízkých výher se
poté postupně mění na tento symbol tak dlouho, dokud nedojde k
získání nějaké výhry.
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Funk ce Fai ry Mi rror
Během této náhodné funkce se do prostřední pozice na válci 3
náhodně umístí symbol Zrcadlo, čímž dojde k udělení opětovného
roztočení Mirror Re-Spin.
Funkce Fairy Mirror

Bonusové f unk ce
Tyto 3 bonusové funkce jsou: Mining Bonus, Free Spins a Coin Win.
Bonusová funkce se aktivuje tím, že si hráč vybere jednu ze tří
truhel.
Bonusové funkce

Mi ni ng Bonus
Po spuštění funkce Mining Bonus rozbije hráč krumpáčem postupně
vždy 1 z celkem 9 krystalů a získá tak peněžní výhru.

Mining Bonus

Mining Bonus
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Re ži m Fre e S pi ns
Při spuštění režimu Free Spins obdrží hráč 10 roztočení Free Spins.
Roztočení Mirror Re-Spins lze aktivovat i během režimu Free
Spins, pokud se na válcích objeví alespoň 1 symbol Zrcadlo.

Režim Free Spins

Pozadí režimu Free Spins

Coi n Wi n
Bonusová funkce Coin Win udělí hráči okamžitou výhru ve výši
aktuální sázky znásobené x15.

Coin Win
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VÝHRY
S hrnutí vý he r
NÁVRATNOST HRÁČI (RTP)
96,48 %
FREKVENCE VÝHER
Celková frekvence výher: 18,6 %
MAXIMÁLNÍ VÝŠE VÝHRY
Dwarf Pick and Click Bonus: €15 000 / 15 000 mince - max win in feature
Hlavní hra: €1 500 / 1 500 mince - na jednu sázkovou kombinaci
Hlavní hra: €182 250 / 182 250 mince - max okamžitì win
Mirror mirror respins: €182 250 / 182 250 mince - max win in feature
Fairy magic spin: €182 250 / 182 250 mince - max win in feature
Fairy surprise: €3 100 / 3 100 mince - max win in feature
Random Mirror: €182 250 / 182 250 mince - max win in feature
Coin win: €1 500 / 1 500 mince - max win in feature
Free spins: €182 250 / 182 250 mince - max okamžitì win
Poznámka: Maximální výhra z herního kola může být vyšší než maximální okamžitá výhra, neboť herní kolo se
může skládat z několika roztočení.
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DALŠÍ INFORMACE
Randomi zace
Generátor náhodných čísel (RNG)
Algoritmem použitým pro generování náhodných čísel (RNG) je Fortuna, kryptograficky zabezpečený generátor
pseudonáhodných čísel (PRNG) vytvořený Brucem Schneierem a Nielsem Fergusonem. Podrobnější informace
najdete v dokumentu Generování náhodných čísel.
Testování generátoru náhodných čísel včetně jeho implementace a schválení/certifikace náhodnosti výsledků v
souladu s obecnými standardy odvětví proběhly v akreditované, nezávislé, externí testovací laboratoři.

P ostupy při vý sk y tu chy by
Pokud se hráč pokusí komunikovat s hrou prostřednictvím zneplatněné relace (například kvůli neaktivitě nebo
restartování systému), zobrazí se ve hře hlášení o chybě. Uživatel se může poté přihlásit znovu a pokračovat v
hraní. Stav hry je pokaždé ukládán, aby mohl uživatel pokračovat v hraní přesně tam, kde skončil.
V případě chyby HTTP, vypršení časového limitu sítě nebo chybě serveru se uživateli zobrazí zpráva o „technické
chybě“ a hra zůstane v „nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte poté, co bude hra opět k dispozici.

Vyprší-li časový limit relace, objeví se uživateli zpráva o „vypršení časového limitu relace“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.
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Jestliže nastane „vyčerpání prostředků“, objeví se uživateli zpráva o „vyčerpání prostředků“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.

(Pouze italská jurisdikce) Podrobnější informace o postupech při výskytu chyby jsou také popsány v sekci 3.2.1
dokumentu Herní platforma (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Ten obsahuje podrobnosti o tom, jakým
způsobem je uživatel informován o výplatách zůstatku a technickém procesu.
Informace o vypršení časového limitu relace a provozních chybách jsou hráči k dispozici v pravidlech hry.
Konkrétně je v nich uvedeno: „V případě selhání herního hardwaru/softwaru jsou všechny ovlivněné sázky a
výplaty prohlášeny za neplatné a veškeré ovlivněné sázky se navrátí hráčům.“

Inf ormace pro hráče
Po každé hodině souvislého hraní se uživateli objeví okno, které vyžaduje jeho reakci: uživatel nemůže
pokračovat v hraní, dokud nezareaguje na zprávu, která jej informuje o celkové výši sázek a výher z aktuální herní
relace.
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Uživatel si může také přímo ze hry kdykoliv otevřít historii své herní relace a pravidla hry.

S i mulace hry
Ukázková verze hry je k dispozici na adrese http://www.netent.com/games/.
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HISTORIE VERZÍ DOKUMENTU
VERZE

KDY

CO

1.0

2018-05-29

První verze.
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