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PELIN ESITTELY

Valtti/Voitto/Hertta/Desktop & Mobiili

Vapaapelit Wild Tuplaus (palautus 99,2%)
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PERUSPELI

• NovaX on monilinjainen kiekkopeli, jossa on 5 kiekkoa ja 

kiinteästi 17 voittolinjaa

• Erikoisominaisuuksina:

• Kahden kuvion korkuinen Wild

• Vapaapelit, joissa kaikki kuviot voittavat hajallaan. 

Vapaapeleissä ei ole wild-kuvioita.

• Kaikki voitot voi tuplata

• Voittoesittelyssä esitellään voitot yhteensä / 

Voittoesittelyssä esitellään ensin kierroksen kokonaisvoitto 

ja sitten yksittäiset linjavoitot

• Palautusprosentti ja päävoitot

• 91,0 % (A-versio pelipisteet, päävoitto 100€)

• 91,0 % (B-versio ravintolat & pelisalit, päävoitto 200€)

• 93,0 %* (D-versio Desktop/Mobiili, päävoitto 500€)

*) Desktop & Mobiili versioiden palautus jakaantuu: 91,0% peli + 2,0% Jackpotit. 29.12.2017Sisäinen 3



VOITTOTAULU

• Voittotaulu on näkyvillä jatkuvasti Valtin ylänäytöllä. 

• Voitto- ja Herta-automaateissa voittotaulun saa näkyviin 

VOITTOTAULU-painikkeesta

• Voittokuviot ja voittolinjat on esitetty voittotaulussa

• Kuviot voittavat alkaessaan kiekoissa voittolinjalla 

vasemmalta oikealle

• Vapaapelikuviot ovat scatter eli niiden ei tarvitse 

sijaita voittolinjalla

• Wild-kuvio korvaa muut kuviot paitsi vapaapelikuvion.

Voittotaulu AB 1 € panoksella
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WILD

• Sijaitsee kiekoilla 2, 3 ja 4

• Wild-kuvio on kahden kuvion 

korkuinen ja toimii myös 

näkyessään vain osittain 

kiekolla

• Korvaa muut voittokuviot 

paitsi vapaapelikuviot
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VAPAAPELIT

• Vapaapelikuviona toimii FREE SPINS- kuvio

• Pelaaja voittaa vapaapelejä, kun FREE SPINS-

kuviota tulee kiekoille vähintään 3 kpl.

• 3 vapaapelikuviota käynnistää 3 vapaapelikierrosta

• 4 vapaapelikuviota käynnistää 5 vapaapelikierrosta

• 5 vapaapelikuviota käynnistää 10 vapaapelikierrosta

• Vapaapelikuvio on Scatter eli kuvioiden ei 

tarvitse olla voittolinjalla

• Vapaapelien aikana ei ole voittolinjoja, vaan 

kaikki kuviot voittavat hajallaan

• Vapaapelien ajaksi kiekkojen kuviot vaihtavat 

järjestystä ja wild-kuviot poistuvat

• Vapaapeleissä voi voittaa lisää vapaapelejä
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TUPLAUS

• Tuplaus on kiekkotuplaus, jossa pelaaja valitsee toisen 

kuvioista. Jos pelaaja

• arvaa oikein, pelaaja kaksinkertaistaa voiton ja voi jatkaa tuplausta

• saa Sydän-kuvion, pelaaja viisinkertaistaa voiton ja voi jatkaa 

tuplausta

• arvaa väärin tai saa Pääkallo-kuvion, pelaaja häviää tuplauspanoksen 

ja tuplaus päättyy

• Tuplauskiekon kuviot

100 kpl Kuvio 1 

(palautus 79,37 % / sydämen kanssa 99,21 %)

100 kpl Kuvio 2 

(palautus 79,37 % / sydämen kanssa 99,21 %)

10 kpl Sydän 

(palautus 19,84 %)

42 kpl Pääkallo

(palautus 0,00 %)

• Pelaaja voi tuplata enintään päävoiton suuruisen 

summan. Desktop & Mobiili tuplausraja on 5000€. 29.12.2017Sisäinen 7



MATEMATIIKKA

Palautus

• A pelipiste 91,0 %

• B ravintolat & pelisalit 91,0 %

• Desktop & Mobiili 93,0 % (2% jackpotteja)

Palautus jakaantuu kaikissa suunnilleen

• Peruspeli 69 %

• Vapaapelit 22 %

Pelin voittofrekvenssi 

• Peruspelissä joka 4,1. peli voittaa

• Vapaapelejä voittaa keskimäärin joka 57. kierros

• Vapaapeleissä voittaa keskimäärin 12,7x panos
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LISÄTIETOJA

Tuotekortista (Tuotekortti -> Automaattipelit -> NovaX)

Vertistä (Vertti -> Kuvat ->Jännityspelit -> Peligrafiikka -> NovaX)

Tuotevastaavat: Jari Orkola, Juha Köönikkä, Pekka Tamminen

Pelituottajat: Hanna Salmén, (Joonas Tirkkonen)

Pelitiimi: 

Henrik Hackenberg

Jan Leppänen

Lassi Tykkyläinen

Tomi Ratilainen

Petri Alanko (äänet)

Ludocraft (Netti & Desktop)
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