JACK HAMMER TOUCH™

Játéktípus:

Érintéses játék

Játékos megtérülése (RTP): 92.05%, 93.06%, 94.04%, 95.09%, 96.96%, 98.03%

Büszkén mutatjuk be egyik legnépszerűbb kaszinó játékunkat, a Jack Hammer™ videó
nyerőgépet érintőképernyős mobilkészülékekre optimalizálva. Az új felhasználóbarát
érintőgépernyős interfész minden eddiginél gazdagabb, elsőosztályú mobilkaszinó élményt
nyújt.
Az asztali verzióban a rejtélyes Jack Hammer hátborzongató bűntetteket old meg az
elragadó alvilágban. A fantasztikus funkciók, mint a Sticky Win™, a Free Spin és a Wild
helyettesítések garantálják a játékos izgalmát és a játék élvezetetét a gengszterek és az
ártatlan állampolgárok között.

Játéklap verzió: 0.0
Dátum: 2020-09-10

JACK HAMMER TOUCH™ Játéklap
Verzió 0.0, 2020-09-10

INFORMÁCIÓ JACK HAMMER TOUCH™
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Játéktípus

Érintéses játék

Tárcsa típus

Pörgő tárcsák

Tárcsák, Sorok

15 tárcsák, 3 vonalak, 25 tétsorok (rögzített)

Alapértelmezett Tétszintek

1 - 10

Alapértelmezett Érmeértékek (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1

Alapértelmezett Min / Max Tét (€)

0.25 / 250

Minimum Ingyenes Kör Értékek (Kérjük,
Tétszint 1, 25 tétsorok, €0.01 érmeérték (költség €0.25)
ellenőrizze az aktuális ingyenes kör értékeit)
JÁTÉK FUNKCIÓK
Free spins: 10-30 x 3 szorzó
Tapadós nyeremények újrapörgetéssel
Wild helyettesítés
KIFIZETÉS
Az alábbi RTP verziók a joghatóság vagy kizárólagossági egyezmény alapján eltérőek lehetnek.
Játék azonosító

Játékos megtérülése (RTP)

Találat gyakorisága

jackhammer_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)

96.96%

25.24%

jackhammer_j0_r0_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r0_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)

94.04%

25.05%

jackhammer_j0_r1_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r1_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)

98.03%

25.47%

jackhammer_j0_r3_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r3_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)

92.05%

24.77%

jackhammer_j0_r4_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r4_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)

95.09%

25.21%

jackhammer_j0_r6_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r6_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)

93.06%

24.91%

FELELŐS SZERENCSEJÁTÉK

Játékos limitek

Egyéb

A játékos és a kaszinó üzemeltető a következő játék limiteket állíthatja be: Tét és
veszteség munkamenetenként, naponta, hetente vagy havonta. Minden játék
blokkolása meghatározott időtartamra. Munkamenet játékidejének a korlátozása
percekben.
A valós játékot a játékos fiókjának az egyenlege korlátozza (azaz nem játszhat hitel
fejében).
(Csak olasz joghatóságban) Kezdetben a játékosnak maximum 1 000 €-ja lehet a
pénztárcában. Mivel minden játék egy felhasználói munkamenet, a játékos
pénztárcája meghaladhatja ezt a határértéket játék közben.
Demo játék
Változó érmeértékek
Változó tétszintek
G4 mód

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
Kompatibilis operációs rendszerek

iOS
Android

Képernyőfelbontás

960 x 600

Oldalarány

16:10

Technológia

HTML5

Bevezetés

Tekintse meg a CasinoModule Súgót információkért a CasinoModule játékokról.
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JACK HAMMER TOUCH™ Játéklap
Verzió 0.0, 2020-09-10

JÁTÉK TERV
Játék témája és grafika
A játékosok Mr. Jack Hammer magándetektív kemény, mégis elbűvölő
bűnöldöző világában merülhetnek el. Ebben a videó nyerőgépben mindegyik
szimbólum a többitől függetlenül pörög, összesen 15 tárcsa pörög 3 vonalon.
A Sticky Win™ funkcióban a szimbólumok úgy lézengenek, mint a gyanús
figurák az utcasarkon, amíg vannak új nyeremények.

Mr. JackHammer

Fő játék
A Jack Hammer Touch™ videó nyerőgép kifejezetten mobilkészülékekre
készült.

Fő játékkör terület

Játékkörök: Amikor a játékos a Pörgetés gombra koppint, a tét összege
levonódik az aktuális kreditből. A tárcsák automatikusan megállnak. A játékos
leállíthatja a tárcsákat az első pörgetés során, ha megérinti a játékterületet.
Játék eredmények: A játékkör végén a játék kiemeli a nyerő sorokat és a
soronkénti nyereményeket. A teljes nyeremény összeadódik és a Nyeremény
sávon jelenik meg. A nyeremény összege hozzáadódik a pénzhez és az érme
megjelenítéshez.
Nyeremény ünneplés: Különös figyelmet fordítottunk az izgalmas
nyeremény prezentációkra a tárcsákon és a progresszív nyeremény
számlálásra. A Jack Hammer Touch™ nagy nyeremény prezentációja minden
játékosnak feledhetetlen játékélményt kínál.

Nagy nyeremény megjelenítés

Sticky Win™
A Sticky Win™ funkció esélyt ad a játékosoknak, hogy egy nyerő kombinációra
építsenek.
Sticky Win™

A következő pörgetés során a helyére tapad a nyerő kombináció, és a játék
viselkedése megváltozik, innen tudja a játékos, hogy a Sticky Win™ mód
aktív. Ha a játékos további nyerő szimbólumokat kap a következő pörgetés
során, azok is tapadósak lesznek és a tárcsák újra pörögnek. Ez addig
folytatódik, amíg további nyerő szimbólumok vagy kombinációk jelennek
meg. Amikor nincs több új nyeremény, véget ér a Sticky Win™ funkció és
kifizetésre kerül az összes aktív nyeremény.
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JACK HAMMER TOUCH™ Játéklap
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Free Spins
A Jack Hammer animációs Free Spin szimbólumokat tartalmaz, amelyek akkor
aktiválódnak, amikor 5 vagy több Free Spin szimbólum jelenik meg bármely
pozícióban.
A Free Spins ugyanazon a tétértéken, ugyanannyi tétsorral játszódik, mint az
a kör, amely aktiválta a Free Spins-t. Egy dinamikus előugró ablak
tájékoztatja a játékost arról, hogy hány Free Spin van még hátra.
A tétsor érmenyeremények megháromszorozódnak (x3) a free spins során.
A Free Spins végén a nyeremények hozzáadódnak a játékos pénzéhez.
Free Spins során 5 vagy több Free Spins szimbólum további Free Spins-t ad.
A Free Spins egy bemutató ablakkal fejeződik be, amely után a játékosnak
megjelenik a fő játék.
Free Spin

Wild helyettesítés
Az animációs Wild szimbólum minden más szimbólumot helyettesít a Free
Spin szimbólum kivételével, hogy nyerő tétsort alkosson.

Wild szimbólum
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Bet Lines
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KIFIZETÉS RÉSZLETEI
Játék azonosítók
jackhammer_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)
Játékos megtérülése a játékban (RTP)
Összes: 96,96%
Fő játék: 77,26%
Free Spins: 19,70%
Találat gyakorisága
Összes: 25,2%
Free Spins: 0,595%
Nyeremény információ

Nyeremény Összege

Előfordul

1 Millió Játékkörben
Előfordulása Kb.

A Megfelelő Pénzérték Az
Alapbeállított Maximum Tét Méret
(€ 250)

A tét 400-szerese vagy több

Egyszer 1,200,000
pörgetésenként

1-szer

€ 100,000

A tét 1,000-szerese vagy több

Egyszer 300,000,000
pörgetésenként

<1-szer

€ 250,000

A tét 2,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 500,000

A tét 4,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 1,000,000

A tét 10,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 2,500,000

A tét 20,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 5,000,000

Megjegyzés: Az értékeket 150 milliárd játékkör szimuláció alapján szereztük.
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Játék azonosítók
jackhammer_j0_r0_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r0_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)
Játékos megtérülése a játékban (RTP)
Összes: 94.04%
Fő játék: 74.94%
Free Spins: 19.09%
Találat gyakorisága
Összes: 24.7%
Free Spins: 0.585%
Nyeremény információ

Nyeremény Összege

Előfordul

1 Millió Játékkörben
Előfordulása Kb.

A Megfelelő Pénzérték Az
Alapbeállított Maximum Tét Méret
(€ 250)

A tét 400-szerese vagy több

Egyszer 1,266,030
pörgetésenként

<1-szer

€ 100,000

A tét 1,000-szerese vagy több

Egyszer 328,368,408
pörgetésenként

<1-szer

€ 250,000

A tét 2,000-szerese vagy több

Egyszer 15,250,888,297
pörgetésenként

<1-szer

€ 500,000

A tét 4,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 1,000,000

A tét 10,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 2,500,000

A tét 20,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 5,000,000

Megjegyzés: Az értékeket 137 milliárd játékkör szimuláció alapján szereztük.
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Játék azonosítók
jackhammer_j0_r1_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r1_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)
Játékos megtérülése a játékban (RTP)
Összes: 98,03%
Fő játék: 78,44%
Free Spins: 19,59%
Találat gyakorisága
Összes: 25.1%
Free Spins: 0,593%
Nyeremény információ

Nyeremény Összege

Előfordul

1 Millió Játékkörben
Előfordulása Kb.

A Megfelelő Pénzérték Az
Alapbeállított Maximum Tét Méret
(€ 250)

A tét 400-szerese vagy több

Egyszer 1,218,918
pörgetésenként

<1-szer

€ 100,000

A tét 1,000-szerese vagy több

Egyszer 326,637,068
pörgetésenként

<1-szer

€ 250,000

A tét 2,000-szerese vagy több

Egyszer 9,002,934,190
pörgetésenként

<1-szer

€ 500,000

A tét 4,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 1,000,000

A tét 10,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 2,500,000

A tét 20,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 5,000,000

Megjegyzés: Az értékeket 144 milliárd játékkör szimuláció alapján szereztük.
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Játék azonosítók
jackhammer_j0_r3_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r3_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)
Játékos megtérülése a játékban (RTP)
Összes: 92.05%
Fő játék: 73.03%
Free Spins: 19.02%
Találat gyakorisága
Összes: 24.4%
Free Spins: 0.584%
Nyeremény információ

Nyeremény Összege

Előfordul

1 Millió Játékkörben
Előfordulása Kb.

A Megfelelő Pénzérték Az
Alapbeállított Maximum Tét Méret
(€ 250)

A tét 400-szerese vagy több

Egyszer 1,283,284
pörgetésenként

<1-szer

€ 100,000

A tét 1,000-szerese vagy több

Egyszer 327,685,185
pörgetésenként

<1-szer

€ 250,000

A tét 2,000-szerese vagy több

Egyszer 16,793,865,780
pörgetésenként

<1-szer

€ 500,000

A tét 4,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 1,000,000

A tét 10,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 2,500,000

A tét 20,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 5,000,000

Megjegyzés: Az értékeket 134 milliárd játékkör szimuláció alapján szereztük.
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Játék azonosítók
jackhammer_j0_r4_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r4_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)
Játékos megtérülése a játékban (RTP)
Összes: 95.09%
Fő játék: 75.98%
Free Spins: 19.11%
Találat gyakorisága
Összes: 24.9%
Free Spins: 0.585%
Nyeremény információ

Nyeremény Összege

Előfordul

1 Millió Játékkörben
Előfordulása Kb.

A Megfelelő Pénzérték Az
Alapbeállított Maximum Tét Méret
(€ 250)

A tét 400-szerese vagy több

Egyszer 1,268,908
pörgetésenként

<1-szer

€ 100,000

A tét 1,000-szerese vagy több

Egyszer 293,220,788
pörgetésenként

<1-szer

€ 250,000

A tét 2,000-szerese vagy több

Egyszer 9,168,036,656
pörgetésenként

<1-szer

€ 500,000

A tét 4,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 1,000,000

A tét 10,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 2,500,000

A tét 20,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 5,000,000

Megjegyzés: Az értékeket 137 milliárd játékkör szimuláció alapján szereztük.
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Játék azonosítók
jackhammer_j0_r6_mobile_html (alap pénztárca)
jackhammer_j0_r6_mobile_html_sw (transzparens pénztárca)
Játékos megtérülése a játékban (RTP)
Összes: 93.06%
Fő játék: 74.01%
Free Spins: 19.05%
Találat gyakorisága
Összes: 24.6%
Free Spins: 0.584%
Nyeremény információ

Nyeremény Összege

Előfordul

1 Millió Játékkörben
Előfordulása Kb.

A Megfelelő Pénzérték Az
Alapbeállított Maximum Tét Méret
(€ 250)

A tét 400-szerese vagy több

Egyszer 1,276,643
pörgetésenként

<1-szer

€ 100,000

A tét 1,000-szerese vagy több

Egyszer 299,550,741
pörgetésenként

<1-szer

€ 250,000

A tét 2,000-szerese vagy több

Egyszer 8,462,308,455
pörgetésenként

<1-szer

€ 500,000

A tét 4,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 1,000,000

A tét 10,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 2,500,000

A tét 20,000-szerese vagy több

Egyszer 0 pörgetésenként 0-szer

€ 5,000,000

Megjegyzés: Az értékeket 135 milliárd játékkör szimuláció alapján szereztük.

KIFIZETÉS SZABÁLYAI A FŐ JÁTÉKBAN
A tétsor nyeremények akkor fizetnek, ha egymás után a balszélről indulva a jobbra haladnak.
Aktív tétsoronként csak a legmagasabb nyeremény kombináció lesz kifizetve.
A különböző tétsorokon egyszerre bekövetkező nyeremények összeadódnak.
A tétsor nyeremények megszorzódnak a tétsoronkénti érmék számával.
A Wild szimbólum minden szimbólumot helyettesít a Free Spins szimbólum kivételével.
KIFIZETÉS SZABÁLYAI FREE SPINS-BEN
5 vagy több Free Spin szimbólum aktiválja a Free Spins-t.
A Free Spins ugyanazon a tétértéken játszódik, mint az a kör, amely aktiválta a Free Spins-t.
A Free Spins során további Free Spins nyerhető.
Free Spins módban megháromszorozódnak az érmenyeremények.
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Kifizetési táblázat

Kifizetési táblázat oldal 1

Kifizetési táblázat oldal 2
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Kifizetési táblázat oldal 3

Kifizetési táblázat oldal 4
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Kifizetési táblázat oldal 5

Kifizetési táblázat oldal 6
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Randomizálás
Véletlenszerű szám generátor (RNG)
A véletlenszerű számgeneráció (RNG) algoritmusa a Fortuna, egy kriptográfiailag biztonságos álvéletlen számgenerátor (PRNG),
amelyet Bruce Schneier és Niels Ferguson hozott létre. További információért lásd a dokumentum Véletlenszerű számgeneráció
részét.
A Véletlenszerű számgenerátort és annak alkalmazását egy akkreditált, független külső fél tesztelte és jóváhagyta/igazolta
véletlenszerűség szempontjából az iparág normáinak megfelelően.

Hibakezelés
Ha a játékos érvénytelenített munkamenet (például inaktivitás vagy rendszer újraindítás miatt) során próbál hozzáférni a játékhoz, a
játékban hibaüzenet jelenik meg. A játékos ilyenkor újra bejelentkezhet és folytathatja a játékot. A játékállapot mindig tárolva lesz,
így a játékos pontosan ott folytathatja a játékot, ahol abbahagyta.
HTTP hiba, hálózati időtúllépés vagy szerverhiba esetén egy „műszaki hiba” üzenet jelenik meg, és a játékos nem lesz elérhető,
amíg a játékos újra be nem tölti a játékot akkor, amikor a játék újra elérhető lesz.

Ha lejár egy munkamenet, a játékosnak megjelenik a „munkamenet lejárt” üzenet, és a játék „nem elérhető” státuszú lesz, amíg a
játékos újra be nem tölti a játékot.
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Ha „elfogy a pénz” a játékosnak megjelenik az „elfogyott a pénz” üzenet, és a játék „nem elérhető” státuszú lesz, amíg a játékos
újra be nem tölti a játékot.

(Csak az olasz joghatóság területén) A hibakezelésről további információ található a Játékplatform (Progetto Della Piattaforma Di
Gioco) dokumentum 3.2.1. részében. Ebben a dokumentumban találhatók a részletek arról, hogy a játékost hogyan tájékoztatjuk az
egyenleg visszafizetéséről és a műszaki eljárásról.
A tájékoztatás a lejárt munkamenetekről és hibákról a játékszabályokban található. Konkrétan, a játékost tájékoztatjuk, hogy „A
játék hardver/szoftver hibája esetén minden érintett fogadás és kifizetés érvénytelennek minősül, és minden érintett fogadást
visszatérítünk.”

Információ a játékos részére
A játékosok megválaszolandó üzeneteket kapnak a folyamatos játék minden órájában: Nem folytathatják a játékot, ha nem
válaszolnak az üzenetre, amely tartalmazza a játék során felmerült eddigi tétek és nyeremények összegét.
A játékosok a játékból mindig hozzáférhetnek a játék munkamenet előzményekhez és a játékszabályokhoz.

Játék szimuláció
A játék demo változata a http://www.netent.com/games/ oldalon található
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