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3 Fruits Win: 10 lines 
        Joc video de tip slot 

        96,21 RTP % 

 

  



                                                      3 Fruits Win: 10 lines 
                              

Prezentare generală 
 Spuneți Nu avitaminozei și distrați-vă cu noul slot video cu fructe de la Playson „3 Fruits 

Win: 10 lines”. 

 Există 10 linii care se plătesc în ambele sensuri, simbolul Scatter Steluță care se plătește 

independent de liniile de pariu, simbolul Șapte roșu și fructe proaspete, toate acestea putând 

aduce câștiguri mari.  

Versiune desktop 

 
Versiune mobil 
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Informații generale 
Tip joc: Joc de tip slot 

Tip rolă:  Role care se rotesc 

Role, Linii: 5 role, 3 rânduri, 10 linii. 

Valori implicite monede (€):  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 

Miză min/max implicită (€): 0,20/100,00 

 Caracteristicile jocului 

 Simbol Scatter  

 Informații de plată 

Rata de câștig a jucătorului 

(%):  

96,21% 

Plată max. pentru numărul 

de pariuri în 500 de 

milioane de rotiri: 

2500 

Frecvență de accesare (%):  15,82% 

Volatilitate: 4,81 – medie 

 Limitări 

Limite jucător: Reglementat de sistemul administrativ back-end PlayBack al Playson. 

Altele:  Joacă pentru distracție 

 Valori variabile ale mizei  

 Informații tehnice 

ID Joc: 

Desktop  

Mobil 

 

3_fruits_win_10 

3_fruits_win_10_mob 

Amprentă ecran 1280х720 pentru desktop și 1280х720 pentru mobil 
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Tema și grafica jocului 
Designul „3 Fruits Win: 10 lines” este plin de tonuri de auriu și albastru închis. Steluțele de 

aur pe post de simbol Scatter, simbolurile Șapte roșu și simbolurile de fructe proaspete 

contrastează cu fundalul albastru deschis.  

Plățile pentru simboluri învecinate și câștigul pentru combinații în ambele sensuri sunt 

prezentate în previzualizarea caracteristicilor jocului cu ajutorul unor animații atractive pentru 

concentrarea pe caracteristicile principale ale jocului. Animațiile explozive ale câștigurilor atrag 

atenția asupra combinațiilor de pe liniile de plată, iar animația de Câștig uriaș cu monede de aur, 

asupra câștigurilor. 

Versiune desktop Versiune mobil 
Amprenta de ecran a afișajului de joc este de 
1280х720 pixeli și conține două elemente 
principale – zona de afișaj video și panoul de 
joc. 

 Zonă de afișaj video. Rolele sunt afișate în 
această zonă. Când sunt deschise Tabela 
de plăți și regulamentul, zona de afișaj 
video este complet înlocuită. Prin 

apăsarea semnului „Înapoi” („ ”), 
jucătorul poate reveni la afișajul rolei. 

 Panoul de joc. Panoul de joc se află în 
partea de jos a rolelor. Afișează suma 
disponibilă de credit din contul 
jucătorului, precum și informații despre 
miză și câștig. Panoul de joc mai include  
panoul informativ care este utilizat pentru 
a arăta mesajele jocului și comenzile de 
joc unde jucătorul poate să vadă Tabela 

de plăți (prin apăsarea „ ”), apoi poate 
să seteze suma mizei sau să aleagă miza 
maximă și să rotească rolele. Jucătorul 
poate să seteze și setările avansate ale 
Jocului automat și să activeze Joc automat 

(prin apăsarea „ ”). 

Afișajul de joc este de 1280х720pixeli și conține 
două elemente principale – zona de afișaj video și 
panoul de joc. 

 Zonă de afișaj video. Rolele sunt afișate în 
această zonă. Când este deschis meniul 
„Opțiuni”, zona de afișaj video este complet 
înlocuită. Prin apăsarea semnului „Înapoi” (

), jucătorul poate reveni la afișajul rolei. 

Prin apăsarea butonului „Rotire” ( ), 
amplasat în stânga rolelor, jucătorul rotește 
rolele 

 Panoul de joc. Panoul de joc se află în partea 
de jos a rolelor. Afișează suma disponibilă de 
credit din contul jucătorului, precum și 
informații despre miză și câștig. Panoul de joc 
include și comenzile de joc, unde jucătorul 
poate vedea Tabela de plăți, seta Joc 
automat avansat și schimba setările jocului 

(prin apăsarea semnului „Opțiuni” „ ”), care 
setează suma mizei, și poate schimba setările 
de sunet (prin apăsarea semnului „Sunet” „

”). 

 Panoul informativ. Panoul informativ se află 
în partea de jos a zonei de afișaj video în 
cazul orientării în modul peisaj și în partea de 
sus a acesteia în cazul orientării portret, și 
este utilizat pentru a afișa mesajele jocului.  
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Joc principal 

Versiune desktop 

 
Jucătorii pot selecta valoarea mizei înainte de începerea rundei de joc. Apăsarea butonului 

Rotire activează runda de joc. 

 

Versiune mobil 

Jucătorii pot selecta valoarea mizei înainte de începerea rundei de joc. Apăsarea butonului 

Rotire activează runda de joc.  
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Caracteristicile jocului 

 

Simbol Scatter 

 Câștigurile cu simbol Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu. 

 

 

Formatul plăților 
 

 

 

Linii de plată 

 Linii de plată: 10 linii fixe. 

 Combinațiile de 3 sau mai multe simboluri învecinate aflate în orice poziție pe linia de pariu 

sunt plătite de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. 

 Se plătește numai cel mai mare câștig al liniei de plată.  

 Combinația de 5 simboluri se plătește o dată. 

 Câștigurile simultane sunt totalizate. 

 Câștigurile cu simbol Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu. 

 Combinațiile câștigătoare și plățile sunt efectuate conform Tabelei de plăți.  
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Tabela de plăți 
Simbol Combinație Coeficient Mize de 

linie  

 

x5 
x4 
x3 

50*Miză totală 
10*Miză totală 
2*Miză totală 

 

x5 
x4 
x3 

2500 
500 
50 

 

x5 
x4 
x3 

500 
150 
30 

 x5 
x4 
x3 

200 
50 
15 

 

 x5 
x4 
x3 

150 
25 
10 

Informațiile de plată din Tabela de plăți sunt deja afișate în valoarea exactă a sumei, în funcție de miza 

jucătorului. 
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Tabela de plăți 
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Randomizare  

Generator număr aleatoriu (GNA) 

Algoritmul utilizat pentru generarea numărului aleatoriu (GNA) este Quantis, generator fizic 

de numere aleatorii, ce valorifică un proces elementar de optică cuantică. Quantis a fost evaluat și 

certificat de Biroul Federal Elvețian de Metrologie (cunoscut și ca METAS), organizația națională 

elvețiană responsabilă de măsurare, testare și conformitate. Acesta a confirmat calitatea 

rezultatelor aleatorii ca fiind conformă cu cele mai înalte cerințe. Consultați Certificatul de 

Conformitate și citiți Raportul de Testare pe http://www.idquantique.com. 

Quantis a fost evaluat și de Laboratorul de Testare a Conformității (Bangor, Marea Britanie), 

care a confirmat că este „în mod corespunzător imprevizibil și adecvat pentru scopul său”.  

Descărcați certificatul în format PDF 

http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-

/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf. 

Quantis a fost autorizat și de autoritățile naționale și poate fi utilizat pentru aplicații de 

jocuri. 

 

Management funcționare defectuoasă 
Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc utilizând o sesiune nevalidată (de exemplu, în 

urma inactivității sau a repornirii sistemului), în joc va apărea un mesaj. Jucătorul se poate conecta 

din nou și își poate relua jocul. Starea jocului este întotdeauna memorată, astfel încât jucătorul 

poate relua jocul exact de unde l-a oprit. 

În cazul unei erori de HTTP, de server sau de timp de așteptare rețea, jucătorul va primi un 

mesaj de „eroare tehnică”. 

Informații pentru jucător 
În timpul jocului, jucătorii au acces permanent la Regulamentul jocului. 

Simulare de joc 
O versiune demo a jocului este disponibilă pe playson.com 
 

http://www.idquantique.com/
http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf
http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf
https://playson.com/

