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95,46 RTP %

12 Tigne Place, Office M4, Tigne Street,
Sliema, SLM 3173, Malta
Web: www.playson.com

Stars & Fruits: Double Hit
Prezentare generală
Fă cunoștință cu primul joc cu dublă apariție din portofoliul „Timeless Fruit Slots” de la
Playson - „Stars & Fruits: Double Hit”!
Principala caracteristică a acestui joc este reprezentată de două câmpuri de joc separate
3x5 cu 5 linii câștigătoare pe fiecare dintre ele. Amândouă sunt declanșate de aceeași rotire.
Jucătorii colectează combinații câștigătoare cu diferite simboluri de fructe, precum și simboluri
roșii clasice de șeptari. Există șansa de a câștiga mai mult obținând până la 10 simboluri Scatter pe
toate rolele.

Versiunea desktop

Versiunea mobilă

Stars & Fruits: Double Hit

Informații generale
Tipul jocului:

Joc de tip „slot machine”

Tipul rolelor:

Role rotative

Role, linii:

2 câmpuri de joc cu 5 role, 3 rânduri, 5 linii pe fiecare dintre ele.

Valori implicite monedă

0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40

(€):

- 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 2,50 - 3,75 - 5,00

Pariu implicit min./max.

0,20/100,00

(€):

Caracteristicile jocului
•

Simbol Scatter

Informații privind plata
Randament pentru jucători 95,46%
(%):
Plata maximă observată în

5020

decursul a 500 de milioane
de rotiri:
Frecvența aparițiilor (%):

31,58%

Volatilitate:

13.50 – foarte mare

Limitări
Limite pentru jucător:
Altele:

Reglementat de PlayBack, sistemul administrativ back-end de la
Playson.
• Joc pentru distracție
• Valori variabile ale pariului

Informații tehnice
ID joc:
Desktop

stars_n_fruits_double_hit

Mobil

stars_n_fruits_double_hit_mob

Rezoluție ecran

1280х720 pentru versiunea desktop și 1280х720 pentru versiunea
mobilă
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Tema și grafica jocului
În „Stars & Fruits: Double Hit”, slotul video cu fructe de la Playson, folosim tema și grafica
noastră populară din colecția Timeless Fruit Slots. Imaginile colorate clasice de fructe fotorealiste,
șeptarii roșii și stelele aurii ca simboluri Scatter sunt echilibrate de fundalul abstract roșu-închis.
Plățile pentru simbolurile Scatter sunt bine plasate în partea stângă a câmpurilor de joc pentru a
atrage atenția jucătorului asupra posibilităților de câștig.
Animațiile sunt fine și nu distrag atenția; cu toate acestea, animațiile câștigătoare sunt
concepute pentru a capta privirea jucătorului cu flăcări arzătoare și pentru a-l felicita cu o nouă
victorie fierbinte.
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Ecranul jocului
Rezoluția jocului este de 1280x720 pixeli și cuprinde două elemente principale - zona de afișaj
video și panoul de joc.

Zona de afișaj video
În această zonă sunt afișate rolele.

Când sunt deschise „Meniul de pariere” (

), „Setările de redare automată” (

jocului” (
), zona de afișaj video este complet înlocuită. Făcând clic pe „X” (
reveni la afișarea rolelor.

), „Meniul

), jucătorul poate
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Panoul de joc
Panoul de joc este situat în partea de jos a rolelor pentru versiunea desktop și pentru
versiunea mobilă [portrait]. Pentru versiunea mobilă [landscape], panoul de joc este situat în partea
dreaptă și în partea de jos a rolelor. Acesta afișează numărul de credite disponibile în contul
jucătorului, dar și informații despre pariu și câștig.
Versiunea mobilă [portrait]

Versiunea mobilă [landscape]

Versiunea desktop

Panoul de joc include, de asemenea, comenzile de joc în care jucătorul poate face următoarele:
•

schimbați pariul (făcând clic / atingând butonul „Meniu pariu”

•
•

rotiți rolele (făcând clic / atingând butonul „Rotire”
);
setați setările avansate de redare automată (făcând clic / atingând butonul „Redare

•

automată”
);
modificați setările jocului (făcând clic / atingând butonul „Meniu joc”

•

vezi Tabelul de plăți (făcând clic / atingând „Meniu joc”, apoi butonul „Informații”

•
•

modificați setările de sunet (făcând clic / atingând butonul „Sunet”
);
activați și dezactivați modul de rotire rapidă (făcând clic / atingând butonul „Rotire
rapidă”

).

);

);
);
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Jocul principal
Versiunea desktop

Jucătorii pot selecta valoarea pariului înainte de a începe runda de joc. Făcând clic pe butonul
Rotire, se declanșează runda de joc.

Versiunea mobilă
Jucătorii pot selecta valoarea pariului înainte de a începe runda de joc. Atingerea butonului
Rotire declanșează runda de joc.
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Caracteristicile jocului
Gold Scatter
Câștigurile pentru numărul total de simboluri Scatter de pe ambele
câmpuri sunt plătite independent de liniile de pariere.

Formarea plăților

Liniile de plată
●
●
●
●
●

Liniile de plată sunt identice pentru ambele câmpuri.
Linii de plată: 5 linii fixe pe fiecare câmp.
Liniile de pariuri se plătesc dacă apar în succesiune din extrema stângă în extrema dreaptă.
Se plătește doar cel mai ridicat câștig pe linia de plată.
Câștigurile sunt calculate independent pe fiecare câmp pentru toate simbolurile, cu excepția
simbolurilor Scatter.
● Câștigurile simultane sunt cumulate.
● Câștigurile pentru numărul total de simboluri Scatter de pe ambele câmpuri se plătesc
independent de liniile de pariere.
● Combinațiile câștigătoare și plățile se fac în conformitate cu tabelul de plată.
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Tabelul de plată
Simbol

Combinație

Suma câștigătoare
dacă pariul = 1 €
5000,00
2000,00
500,00
100,00
40,00
15,00
5,00
1,00

x5
x4
x3

Coeficient în
pariurile de linie
5000*de pariuri
totale
2000*de pariuri
totale
500*de pariuri
totale
100*de pariuri
totale
40*de pariuri
totale
15*pariuri totale
5*pariuri totale
1*pariu total
5000
1000
100

x5
x4
x3

400
200
40

20,00
10,00
2,00

x5
x4
x3

200
50
20

10,00
2,50
1,00

x5
x4
x3
x2

200
50
20
2

10,00
2,50
1,00
0,10

x10
x9
x8
x7
x6
x5
x4
x3

250,00
50,00
5,00

Informațiile de plată din tabelul de plată sunt deja afișate la valoarea exactă în bani conform pariului jucătorului.
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Randomizare
Generator de numere aleatorii (RNG)
Algoritmul utilizat pentru generarea de numere aleatorii (RNG) este Quantis, un generator
fizic de numere aleatorii bazat pe un proces elementar de optică cuantică. Quantis a fost evaluat și
certificat de METAS (Oficiul Federal Elvețian de Metrologie), organizația națională elvețiană
responsabilă de măsurători, știință, testare și conformitate. Conform acesteia, caracterul aleatoriu
al numerelor generate respectă cu mai înalte cerințe. Consultați certificatul de conformitate și citiți
raportul de testare pe http://www.idquantique.com.
Quantis a fost, de asemenea, evaluat de Laboratorul de testare a conformității (Bangor,
Marea Britanie), care a confirmat că este „suficient de imprevizibil și corespunde scopului”.
Descărcați certificatul în format PDF http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f0117/1/-/-/-/-/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf.
Quantis a fost aprobat, de asemenea, de autoritățile naționale și poate fi utilizat pentru
aplicații de joc.

Managementul defecțiunilor
Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidă (de exemplu, din
cauza inactivității sau a repornirii sistemului) este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul se poate
apoi conecta din nou și relua jocul. Statisticile jocului sunt păstrate întotdeauna pentru ca jucătorul
să poată relua jocul exact de unde l-a lăsat.
În cazul unei erori HTTP, al unei probleme de rețea sau al unei erori de server, va fi afișat un
mesaj de „eroare tehnică”.

Informații pentru jucător
Jucătorii au în orice moment acces la regulile jocului în cadrul acestuia.

Simularea jocului
O versiune demonstrativă a jocului este disponibilă la playson.com

