MOTÖRHEAD VIDEO SLOT™ TOUCH

Tipul de joc:
Touch Game
Câștigul jucătorului: 97,0%
Nicio altă trupă nu simbolizează mai bine rock și roll-ul ca legendarii
Motörhead™, iar acum NetEnt™ i-a transpus pe role! Fiți alături de unicul
Ian Fraser „Lemmy” Kilmister și de restul băieților în acest slot video tare
care este cea mai nouă ofertă din seria Netent Rocks™.
Motörhead Video Slot Touch™ este un slot video cu 5 role, 76 de linii (fixe)
cu Free Spins, substituții Wild, o funcție Bombardier și o funcție Rolă
mister.
Este momentul să puneți boxele, să dați volumul la maxim și să savurați
distracția de la Motörhead Video Slot™!

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2017-01-05

DESPRE MOTÖRHEAD VIDEO SLOT™
TOUCH

Motörhead Video Slot™ Touch Versiunea pentru
fișa jocului 1.0, 2017-01-05

INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Touch Game

Tipul rolei

Se învârtesc rolele

Role, Linii

5 role, 3,3,4,4,5 rânduri, 76 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, 76 linii de miză, €0.01 valoarea fisei (cost €0.20)

Suport lingvistic

23 Languages

FUNCȚIILE JOCULUI


Free Spins
Role Mister
 Funcția Bombardier
 Substituții Wild


CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului (%)

97,0%

Câștigul maxim implicit

€1 500 / 1 500 fise – pe o singură linie de miză

Frecvența de apariție (%)

16.07%

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

motorhead_mobile_html (portofel de bază)
motorhead_mobile_html_sw (portofel unic)

Sisteme de operare compatibile

iOS
Android
Windows

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

Tema și grafica jocului
Motörhead Video Slot™ sărbătorește pionierii hard-rock-ului cu un
slot video în stil clasic care se desfășoară pe o scenă cu muzică
live.
Jucătorii Motörhead Video Slot™ pot activa „modul rock” care dă
foarte tare muzica Motörhead în timpul desfășurări jocului.
Grafica Motörhead Video Slot Touch™

Jocul principal
Jucătorii pot selecta valoarea fisei și nivelul mizei înainte de a
învârti rolele.


Acțiunile din timpul jocului. Butoanele de pe tastatură
realizează următoarele acțiuni diferite de joc:
NIVEL MIZĂ

Simbol Scatter

Trăgând sau atingând glisorul se mărește și
scade nivelul mizei (de ex. numărul de fise
mizate pe linie) cu 1.
Dacă se atinge pe butonul Învârtire, se
începe o rundă de joc la nivelul curent al
mizei și valoarea fisei.

VALOARE
FISĂ

Trăgând sau atingând glisorul se mărește și
scade valoarea fisei la nivelul următor.

JOC
AUTOMAT

Atingerea butonului Joc automat pornește
automat runda de joc.
Atingerea semnului plus de la butonul Meniu
Setări rapide deschide meniul de setări
rapide.
Jucătorul poate alege învârtirea rapidă și
pornirea jocului automat fără a intra în
meniul setări.

Funcția Rolă mister
La fiecare învârtire de la jocul principal și de la Free Spins, cu
excepția cazului în care este activă Funcția Bombardier, 1 sau mai
multe role va fi Rolă mister.
O Rolă mister este o rolă care este alcătuită din role stivuite cu
simboluri mister.
Funcția Rolă mister

După ce rolele s-au oprit, dacă există simboluri mister pe role,
simbolurile mister se transferă în 1 simbol aleatoriu, cu excepția
unui Scatter.
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DESIGNUL JOCULUI

Free Spins
3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 3, 4 și 5 la jocul
principal activează 10 Free Spins.
În timpul Free Spins, Rolele mister sunt alcătuite din simboluri
Mister și simboluri Wild.
Free Spins activate

Free Spins se joacă la același nivel al mizei și valoare a fisei ca
runda care a activat Free Spins.
Numărul de Free Spins acordate este cel din casierie.
În timpul Free Spins nu se pot câștiga Free Spins suplimentare.
Câmpul câștig total include toate câștigurile de la Free Spins
adunate cu toate câștigurile din runda care a activat Free Spins.
Câștigurile Free Spin sunt adăugate la toate câștigurile pe linia de
miză.

Rolele în timpul Free Spins

Funcția Bombardier
Funcția Bombardier poate fi activată aleatoriu înaintea unei
învârtiri doar la jocul principal.
Apare pe role un număr de bombe care, după aceea, creează cel
puțin 10 simboluri mister suprapuse.
Numărul maxim de bombe care apare pe role este 5, iar numărul
maxim de simboluri mister suprapuse produse de bombe este 15.

Funcția Bombardier activată

Fiecare bombă este alcătuită dintr-un cluster de simboluri mister.
După ce fiecare bombă a generat simboluri mister suprapuse,
rolele se învârtesc și este ales un simbol în același mod ca Funcția
Rolă mister.
În timpul Funcției Bombardier nu se pot activa Free Spins.

Rolele în timpul Funcției Bombardier
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DESIGNUL JOCULUI

Linii de miză

Copyright © NetEnt Product Services Ltd. Acest document și conținutul său este protejat de legislația internațională privind drepturile
de autor.
Orice publicare, copiere, închiriere sau reproducere neautorizată este strict interzisă.

5/12

CÂȘTIG ACORDAT

Motörhead Video Slot™ Touch Versiunea pentru
fișa jocului 1.0, 2017-01-05

Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
 Total: 97,0%
 Bază: 74,56%
 Free Spins: 9,76%
 Funcția Bombardier: 12,66%
FRECVENȚA DE APARIȚIE
 Total: 16,07%
 La Free Spins: 0,245%
 La Funcția Bombardier: 0,500%
CÂȘTIGUL MAXIM ACORDAT
 Jocul principal: €1 500 / 1 500 fise - pe o singură linie de miză
 Jocul principal: €114 000 / 114 000 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.

REGULILE DE PLATĂ DE LA JOCUL PRINCIPAL
 Câștigurile liniei de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea
mai din stânga la rola cea mai din dreapta.
 Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în casierie
înmulțită cu nivelul mizei.
 Un câștig în monedă pe linia de miză este egal cu câștigul în fise înmulțit
cu valoarea fisei.
 Se acordă numai câștigul cel mai mare de pe o linie de miză.



Se adună câștigurile simultane de la diferite linii de miză.
Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză.

REGULILE DE PLATĂ DE LA FREE SPINS
 3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 3, 4 și 5 la jocul principal
activează 10 Free Spins.
 În timpul Free Spins, Rolele mister sunt alcătuite din simboluri Mister și
simboluri Wild.
 Free Spins se joacă la același nivel al mizei și valoare a fisei ca runda care a
activat Free Spins.
 Numărul de Free Spins acordate este cel din casierie.
 În timpul Free Spins nu se pot câștiga Free Spins suplimentare.
 Câmpul câștig total include toate câștigurile de la Free Spins adunate cu
toate câștigurile din runda care a activat Free Spins.
 Câștigurile Free Spin sunt adăugate la toate câștigurile pe linia de miză.
REGULILE DE PLATĂ DE LA FUNCȚIA BOMBARDIER
 Funcția Bombardier poate fi activată aleatoriu înaintea unei învârtiri doar
la jocul principal.
 Apare pe role un număr de bombe care, după aceea, creează cel puțin 10
simboluri mister suprapuse.
 Numărul maxim de bombe care apare pe role este 5, iar numărul maxim
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de simboluri mister suprapuse produse de bombe este 15
Fiecare bombă este alcătuită dintr-un cluster de simboluri mister.
 După ce fiecare bombă a generat simboluri mister suprapuse, rolele se
învârtesc și este ales un simbol în același mod ca Funcția Rolă mister.
 În timpul Funcției Bombardier nu se pot activa Free Spins.


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.

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

2017-01-05

Prima versiune.
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