Fruit Xtreme
Joc video de noroc
95,66 % Câștig jucător

Clădirea 12 Tigne, biroul M4, strada Tigne,
Sliema, SLM 3173, Malta
Site web: www.playson.com

Fruit Xtreme
Prezentare generală
Pregătiți-vă pentru o lovitură plină de fructe într-o altă versiune a noii serii a jocului
„Fruit Xtreme” de la Playson.
Există cinci lines, cinci reels și winnings multipliers pentru trei sau mai multe reels, pline cu
simboluri identice sub formă de fructe. Simboluri Scatter strălucitoare, șeptari roșii și fructe
funky proaspete, toate acestea pot aduce câștiguri fabuloase.

Versiunea pentru desktop

Versiunea pentru telefonul mobil

Fruit Xtreme

Informații generale
Tipul de joc:

joc de noroc

Tipul de role:

Spinning Reels

Role, Linii:

cinci reels, trei rânduri, cinci lines.

Valori implicite ale

0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,40 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 - 7,50 - 10,00

monedei (€):
Miză min./max. implicită

0,20/100,00

(€):

Caracteristici ale jocului
● Simbol Scatter
● Multiplicator

Informații privind plata
Câștig jucător (%):

95,66 %

Plata maximă pentru bet

1000

observată de-a lungul a 500
de milioane de spins:
Frecvența de câștig (%):

13,14 %

Inconsecvență:

6,60 – Medie-Mare

Limitări
Limite ale jucătorului:
Altele:

reglementate de sistemul administrativ back-end PlayBack ce
aparține de Playson.
● jucați de plăcere
● valori variabile ale bet

Informații tehnice
ID joc:

fruit_xtreme

Desktop

fruit_xtreme_mob

Telefon mobil
Suprafața de ocupare pe
ecran

1280 х 720 pentru desktop și 1280 х 720 pentru telefonul mobil

Fruit Xtreme
Tema și grafica jocului
Culoarea dominantă a temei jocului „Fruit Xtreme” este formată din nuanțe închise și
deschise de albastru. Cu toate acestea, fulgerul de pe fundal vă oferă un indiciu în ceea ce
privește winnings care pot fi extrem de „fierbinți”, în ciuda schemei de culori reci. În contrast cu
fundalul, simbolurile Scatter strălucesc, fructele proaspete par suculente, iar șeptarii red atrag
atenția. Animațiile de tip flăcări evidențiază câștigurile și câștigurile mari explodează, oferind
monede de aur.

Versiunea pentru desktop

Versiunea pentru telefonul mobil

Suprafața de ocupare pe ecran a jocului este de Afișajul jocului este de 1280 х 720 pixeli și cuprinde
1280 х 720 pixeli și cuprinde două elemente trei elemente principale – zona de afișare video,
principale - zona de afișare video și panoul panoul jocului și panoul informațional.
jocului.
● Zona de afișare video. În această zonă sunt
● Zona de afișare video. În această zonă sunt
afișate reels. Zona de afișare video este
afișate reels. Zona de afișare video este
înlocuită complet atunci când sunt deschise
înlocuită complet atunci când Tabelul
„Opțiunile”. Atingând semnul „Back” ( ),
plăților și regulile sunt deschise. Făcând
jucătorul poate ajunge back la afișarea reel.
clic pe semnul „Back” („ ”), jucătorul
Atingând butonul „Spin” ( ) situat în partea
poate ajunge back la afișarea reel.
stângă a reels, jucătorul spins the reels.
● Panoul jocului. Panoul jocului este situat în ● Panoul jocului. Panoul jocului este situat în
partea de jos a reels. Acesta afișează suma
partea de jos a reels. Afișează suma
disponibilă de credits în contul jucătorului,
disponibilă de credits în contul jucătorului,
precum și informații cu privire la bet și win.
precum și informații cu privire la bet și
Panoul jocului include, de asemenea, un
winning. Panoul jocului include, de asemenea,
panou informațional care este utilizat
comenzi privind jocul în care jucătorul poate
pentru a afișa mesaje și comenzi privind
vedea Tabelul plăților, stabili setări avansate
jocul, panou în care jucătorul poate vedea
privind Jocul automat și poate modifica
Tabelul plăților (făcând clic pe „
”), apoi
poate seta suma bet sau poate alege
maximum bet și apoi spins the reels.
Jucătorul poate, de asemenea, stabili
settings avansate privind Jocul automat și
poate activa Jocul automat (făcând clic pe
„

”).

settings ale jocului (atingând semnul
„Opțiuni” „ ”), care setează suma bet și
modifică settings ale sunetului (atingând
semnul „Sunet” „ ”).
● Panoul informațional. Panoul informațional
este situat în partea de jos a zonei de afișare
video pentru orientarea de tip peisaj și în
partea superioară a acestuia pentru
orientarea de tip portret și este utilizat pentru
a afișa mesaje privind jocul.

Fruit Xtreme
Jocul principal
Versiunea pentru desktop

Jucătorii pot selecta suma bet înainte de starting a round de joc. Apăsarea butonului Spin
activează round de joc.

Versiunea pentru telefonul mobil
Jucătorii pot selecta suma bet înainte de starting a round de joc. Atingerea butonului Spin
activează round de joc.

Fruit Xtreme
Caracteristici ale jocului
Scatter
Câştigurile Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu.

Multiplicator
9 simboluri de fructe identice pe rolele 1-3 vor garanta un multiplicator de câștiguri x3.
12 simboluri de fructe identice pe rolele 1-4 vor garanta un multiplicator de câștiguri x4.
15 simboluri de fructe identice pe rolele 1-5 vor garanta un multiplicator de câștiguri x5.

Formarea plăților

Lines de plăți
●
●
●
●
●

Liniile active sunt fixe: 5 linii.
Bet lines prezintă câștig dacă sunt succesive de la stânga la dreapta.
Doar cel mai mare win per line de plată este paid.
Câştigurile Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu.
Winning combinations și plățile se realizează conform Tabelului plăților.

Fruit Xtreme
Tabelul plăților
Simbol

Combinație
x5
x4
x3

Coeficient Mize de
linie
50*TB
10*TB
2*TB

x5
x4
x3

10000
2000
200

x5
x4
x3

2000
800
100

x5
x4
x3

200
80
40

x5
x4
x3
x2
x5
x4
x3

200
80
40
10
100
40
10

Informațiile privind plata din Tabelul plăților sunt deja afișate în valoarea exactă a banilor în funcție de bet a
jucătorului.

Tabelul plăților

Fruit Xtreme
Mod aleatoriu
Generator de numere aleatorii (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) este Quantis, generator
fizic de numere aleatorii care exploatează un proces elementar de optică cuantică. Quantis a fost
evaluat și certificat de Institutul Federal de Metrologie din Elveția (cunoscut și sub denumirea de
METAS), organizația națională elvețiană responsabilă cu știința măsurării, testarea și
conformitatea. Acesta a confirmat conformitatea calității rezultatelor sale aleatorii cu cele mai
ridicate cerințe. Consultați Certificatul de conformitate și citiți Raportul de testare la
http://www.idquantique.com.
Quantis a fost, de asemenea, evaluat de către Laboratorul de testare a conformității
(Bangor, Marea Britanie), care a confirmat că este „suitably imprevizibil și adecvat scopului”.
Descărcați
certificatul
în
format
PDF
http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-//Quantis%20Certifications%20Collection.pdf.
Quantis a fost aprobat și de autoritățile naționale și poate fi utilizat pentru aplicații de
jocuri.

Gestionarea funcționării defectuoase
Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune anulată (de exemplu, din
cauza inactivității sau a repornirii sistemului), este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul se
poate apoi autentifica din nou și resume jocul. Starea jocului este întotdeauna memorată, astfel
încât jucătorul resume jocul exact de unde a rămas.
În caz de eroare HTTP (Protocol de transfer hipertext), expirare a rețelei sau eroare de
server, jucătorului i se va afișa un mesaj cu „eroare tehnică”.

Informații la care are acces jucătorul
Jucătorii au acces la regulile jocului în orice moment.

Simulare a jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la playson.com

