FAIRYTALE LEGENDS: MIRROR MIRROR™

Tipul de joc:

Joc de tip slot video

Câștigul jucătorului: 96.48%
Încheiai călătoria minunată prin poveștile fantastice cu zâne cel de-al treilea
joc din trilogia fantastică - Fairytale Legends: Mirror Mirror™. La fel ca cele două
jocuri anterioare, acest slot video conine multe funcii fermecătoare.
Distracia începe cu o Oglindă magică care, la aterizarea pe role, se transformă
în simbolul Princess sau Queen. După transformare, acordă o Mirror Re-Spin. În
timp ce continuă călătoria prin pădure, Funciile bonus vor apărea în calea
utilizatorilor hipnotizându-i cu animaii frumoase și încântându-i cu cele mai
mari lăzi cu distracie din lume. În momentul în care jucătorii obin trei din
acestea, este acordată una fin Funciile bonus: Free Spins, Coin win sau Mining
Bonus-ul de tip selecie și clic.
Nu doar licuricii sunt cei ce luminează drumul prin pădure, ci și zânele care încă
mai trec prin această zonă fermecată de pădure. Aceste creaturi drăgue vor
surprinde jucătorii cu Funcii aleatorii, exact când se așteaptă mai puin.
Pregătii-vă pentru Fairy Magic Spin, Fairy Surprise și Funcia Fairy Mirror.
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DESPRE FAIRYTALE LEGENDS: MIRROR MIRROR
INFORMAII GENERALE
Tipul de joc
Tipul rolei
Role, Linii
Niveluri implicite de miză
Valori implicite ale fisei (€)
Miza Min / Max implicită (€)
Valorile implicite pentru runda gratuită
FUNCIILE JOCULUI

Joc de tip slot video
Se învârtesc rolele
5 role, 3 rânduri, 243 direcii de miză (fixă)
1 - 10
0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1
0.1 / 100
Nivel miză 1, 243 direcii de miză, €0.01 valoarea fisei (cost €0.1)
Mirror Re-Spins
Funcia aleatorie Fairy Magic Spin
Funcia aleatorie Fairy Surprise
Funcia aleatorie Fairy Mirror
Funcia bonus Free Spins
Funcia bonus Coin Win
Funcia bonus Mining Bonus

CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului
Câștigul maxim implicit
Frecvena de apariie
JOC RESPONSABIL

Limitele jucătorului

Altele

96.48%
€1 500 / 1 500 fise – pe o singură direcie de miză
18.6%
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. Restricionarea duratei
sesiunii de joc în minute.
Jocul pe bani reali este restricionat de fondurile din contul jucătorului
(de ex. nu poate juca pe credit).
(Doar pentru jurisdicia italiană) Jucătorul poate avea iniial 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 distracie
Valori variabile pentru fisă
Niveluri variabile de miză
Modul G4

INFORMAII TEHNICE
ID-ul jocului
Rezoluia afișajului
Raportul de aspect
Tehnologie
Desfășurare

fairymirror_not_mobile (portofel de bază)
fairymirror_not_mobile_sw (portofel unic)
1280 x 720
16:9
HTML5
Consultai seciunea de Asistenă a modulului de cazinou pentru
lansarea jocurilor pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI
Mi rror Re - S pi n

Mirror Re-Spin

Simbolul Mirror poate să apară doar pe rola 3 la jocul principal și pe
rolele 1, 2 și 3 la Free Spins.
De fiecare dat când simbolul Mirror aterizează pe rolă, acesta se
transformă în simbolul Princess sau Queen.
Simbolurile de același tip cu tipul în care simbolul Mirror s-a
transformat rămân pe poziie pe role în timpul Mirror Re-Spin.

Funci i le ale atori i
Cele 3 Funcii aleatorii sunt: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise și
Funcia Fairy Mirror.
Funciile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
Funciile aleatorii

Fai ry Magi c S pi n
La această Funcie aleatorie, un cluster aleatoriu de 5 până la 7
simboluri câștig mediu, cu excepia simbolului cu sigla jocului, apar
ca o suprapunere peste role timp de o singură învârtire.
Fairy Magic Spin

Fai ry S urpri se

Fairy Surprise

Funcia aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu în cazul
unei situaii fără câștig la jocul principal. Un simbol este ales
aleatoriu dintre simbolurile medii de pe role. Celelalte simboluri,
începând cu simbolurile câștig scăzut, se vor transforma în
simbolul selectat până la acordarea unui câștig.
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Funci a Fai ry Mi rror
La această Funcie aleatorie, simbolul Mirror este plasat aleatoriu
în mijlocul rolei 3, acordând astfel o Mirror Re-Spin.

Funcia Fairy Mirror

Funci i le bonus
Cele 3 Funcii bonus sunt: Mining Bonus, Free Spins și Coin Win.
Pentru a activa Funcia bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.

Funciile bonus

Mi ni ng Bonus
Atunci când Mining Bonus este activat, jucătorul sparge câte 1
cristal pe rând din cele 9, folosind un târnăcop, pentru a colecta
câștiguri în fise.

Mining Bonus

Mining Bonus
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Fre e S pi ns
Atunci când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free
Spins. Mirror Re-Spins pot fi, de asemenea, activate în timpul Free
Spins dacă 1 sau mai multe simboluri Mirror aterizează pe role.

Free Spins

Fundalul de Free Spins

Câști g în f i se
Funcia bonus Coin Win acordă jucătorului un câștig instant în fise
care este egal cu miza curentă înmulită cu x15.

Câștig în fise
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CÂȘTIG ACORDAT
Re zumatul câști guri lor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
96,48%
FRECVENA DE APARIIE
Frecvena de nimerire totală: 18,6%
CÂȘTIGUL MAXIM ACORDAT
Dwarf Pick and Click Bonus: €15 000 / 15 000 fise - max win in feature
Jocul principal: €1 500 / 1 500 fise - pe o singură direcie de miză
Jocul principal: €182 250 / 182 250 fise - max identice win
Mirror mirror respins: €182 250 / 182 250 fise - max win in feature
Fairy magic spin: €182 250 / 182 250 fise - max win in feature
Fairy surprise: €3 100 / 3 100 fise - max win in feature
Random Mirror: €182 250 / 182 250 fise - max win in feature
Coin win: €1 500 / 1 500 fise - max win in feature
Free spins: €182 250 / 182 250 fise - max identice win
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.
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INFORMATII SUPLIMENTARE
Randomi zare a
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 informaii, consultai 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 teră acreditată
și independentă.

Ge sti onare a f unci onări i i ncore cte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivităii 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 reea 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 jurisdicia italiană) Mai multe informaii privind gestionarea funcionărilor incorecte sunt descrise și în
seciunea 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 plăile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informaiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcionările incorecte sunt oferite jucătorului prin
regulile jocului. Mai exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcionări incorecte a hardware-ului/softwareului de jocuri de noroc, toate pariurile și plăile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt restituite.”

Inf ormai i pe ntru 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 informaii legate de suma mizată și câștigată până
atunci în timpul desfășurării jocului.
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Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile jocului.

S i mulare a 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

2018-05-29

Prima versiune.
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