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Prezentare generală 
 „Crystal Land” este cel mai nou produs al Playson care vă va însoți jucătorii către un tărâm 

de oportunități impresionante! În acest slot video 7x7 veți avea șansa să vizitați 3 locații. Fiecare 

loc oferă jucătorului posibilitatea de a debloca rândurile pentru a obține Runda Bonus. Pe 

parcursul jocului, jucătorii vor avea o mulțime de acceleratoare distractive care îi vor ajuta. 

Acceleratoare precum: Caracteristică Nivel aleatoriu, simboluri Bombă, simbolurile Wild și Wild 

Rubin. 

 Runda Bonus curăță câmpul de joc de cristale pentru a deschide cuferele cu comori. 

Acestea sunt stele ascunse care sunt Multiplicatori ai câștigului total actual!  

 Este un joc plin de strălucire cu numeroase caracteristici și locații pline de viață, al cărui 

progres vă fascinează ore întregi jucătorii. 

Versiune desktop 

 

Versiune mobil 
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Informații generale 
Tip joc: Joc de tip slot 

Tip rolă:  Blocuri căzătoare 

Role, Linii: Câmp de joc 7x7. Nu există linii. 

Valori implicite monede (€):  

Miză totală = Valoare monedă * 10 

0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 

0,5 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 - 7,50 - 10,00 

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

Valori implicite Rundă 

gratuită:  

Runda Bonus este jucată cu ultima miză setată. 

 Caracteristicile jocului 

 3 Locații 

 Rundă Bonus 

 Multiplicatori 

 Caracteristică Nivel aleatoriu 

 Nivel Bonus 

 Caracteristici Crystal 

 Simbol Wild 

 Simbol Wild Rubin 

 Simbol Bombă 

 Simbol Poțiune de colorare 

 Informații de plată 

Rata de câștig a jucătorului 

(%):  

95,20% 

Plată max. pentru numărul 

de pariuri în 500 de 

milioane de rotiri: 

603 

Frecvență de accesare (%):  26,70% 

Volatilitate: 6,52 – medie-mare 

 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 

 

crystal_land  

crystal_land_mob 

Amprentă ecran 1280х720 pentru desktop și 1280х720 pentru mobil 
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Tema și grafica jocului 
Jocul este destinat publicului larg. Tema jocului este legată de tărâmul cristalelor. În timpul 

sesiunii de joc, jucătorii pot privi 3 peisaje diferite care îi vor lăsa să mediteze la diferite lumi 

imaginare. Lumi care vă vor ține jucătorii constant atrași de următoarea și care vor trezi în ei 

treptat dorința de a vizita fiecare locație. Grafica jocului este luminoasă, plină de o strălucire 

iradiantă, ce vă va fascina jucătorii. Simbolurile sunt concepute sub formă de cristale de diferite 

culori, iar simbolurile cheie speciale sunt ilustrate ca obiecte fizice. Interesul cel mai mare este 

trezit atunci când începe Runda Bonus, în care jucătorii trebuie să deschidă cuferele cu comori care 

simbolizează deja câștiguri uriașe. Astfel, când sunt îndeplinite aceste așteptări, runda se termină 

de obicei cu animații de Câștig uriaș și monede de aur care cad pe ecran. 

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 rolelor. 

 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 câștiguri. Panoul de 
joc include și comenzile de joc, unde 
jucătorul poate vedea Tabela de plăți, poate 
seta setările avansate pentru Jocul automat, 
poate 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 

Caracteristici Crystal 

 Nu există linii de plată în joc. Câmpul de joc este o grilă de 7x7. Câștigurile sunt plătite 

pentru 5 sau mai multe simboluri similare, care se învecinează pe verticală și/sau pe orizontală. 

Simbolurile câștigătoare dispar și cad alte simboluri pentru a completa căsuțele goale. Combinațiile 

multiple ale aceluiași simbol, care nu sunt învecinate, se plătesc separat. Runda se termină când nu 

mai sunt combinații câștigătoare pe câmpul de joc. 

 O parte a câmpului de joc este blocată. Numai simbolurile care nu sunt blocate pot participa 

la combinațiile câștigătoare. Câștigurile deblochează câmpul de joc de jos în sus, consecutiv după 

fiecare rând. Simbolurile Bombă nu pot debloca rândurile.  

Deblocarea rândurilor specifice acordă bonusuri suplimentare:  

- Deblocarea întregului câmp de joc activează Runda Bonus. 
- Deblocarea rândului 5 din partea de jos aduce simboluri Wild Rubin aleatorii pe câmpul de 

joc. 
- Deblocarea rândului 3 din partea de jos aduce simboluri Wild Rubin aleatorii pe câmpul de 

joc. 

Nivelurile și Bonusul de nivel 

 Jocul are 3 locații. Acestea diferă în funcție de tipul de fundal și funcția de locație aleatorie. 

Restul mecanismelor de joc se păstrează. Locația se schimbă când un jucător a colectat destule 

cristale care au fost parte într-o combinație câștigătoare. Simbolurile distruse de o bombă nu sunt 

colectate.  

 

 Jocul generează 9 niveluri unice cu un număr specific de cristale care trebuie colectate. 

După finalizarea celor 9 niveluri, nivelurile 7, 8 și 9 continuă să se comute continuu, conform 

modelului matematic. Jucătorii vizualizează în continuare progresul numărului de niveluri și văd 

schimbările locației.   
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Nivel Locație Numărul necesar de simboluri pentru 
schimbarea locației 

1 1 240 

2 2 360 

3 3 480 

4 1 600 

5 2 720 

6 3 840 

7  1 960 

8 2 960 

9 3 960 

  

 În timpul nivelului, jucătorul acumulează un premiu care crește cu 5% din câștigurile 

acumulate numai din combinațiile câștigătoare compuse din simboluri. Multiplicatorii nu afectează 

această acumulare de premiu. După finalizarea nivelului, jucătorii văd roata care afișează 

următoarele opțiuni cu privire la premiului colectat: 

- colectare sumă acumulată 
- dublare și colectare sumă acumulată 
- salvare sumă acumulată pentru următorul nivel 

 

Fiecare locație are caracteristica sa: 

- 3 simboluri Wild apar aleatoriu; 
- 3 simboluri Wild Rubin apar aleatoriu; 
- Un tip de simbol este înlocuit aleatoriu de alt tip 

de simbol prin poțiunea de colorare. 

Caracteristica de locație poate fi activată dacă nu există 

combinații câștigătoare în rundă.  

Probabilitatea distribuției apariției caracteristicilor de locație aleatorie: 
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Locație Caracteristică Afișaj Probabilitate 
de apariție a 
caracteristicii 

1 3 simboluri 
Wild apar 
aleatoriu 

 

4,27% 

2 3 simboluri 
Wild Rubin 
apar aleatoriu 

 

5,16% 

3 Un tip de 
simbol este 
înlocuit 
aleatoriu de alt 
tip de simbol 
prin poțiunea 
de colorare 

 

5,32% 

 

Wild și Wild Rubin 

 Înlocuiește toate simbolurile. 

Peste 6 combinații Bonus 

 Combinația de 6 sau mai multe simboluri generează 1 simbol Wild Rubin pe câmpul de joc. 
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Simbol Bombă 

 Când simbolul Wild Rubin este o parte a unei combinații câștigătoare, 

se transformă în simbol Bombă. Simbolul Bombă explodează și distruge 

simbolurile, inclusiv Wild Rubin, atunci când nu există combinații câștigătoare 

după căderea noilor simboluri. Simbolul Bombă poate distruge simbolurile din 

jurul său în 2 moduri:  

 

       

       

  

 

    

       

       

   

 

   

       

 

Rundă Bonus 

 Deblocarea câmpului de joc activează Runda Bonus. Scopul este să eliberați câmpul de joc 

prin zdrobirea cât mai multor simboluri. În timpul rundei Bonus nu cad simboluri noi. Fiecare 

steluță mărește Multiplicatorul de câștig total cu 1. Pentru a obține steluțe, jucătorul trebuie să 

deschidă cuferele de comori. Există 3 cufere cu comori ascunse în spatele simbolurilor:  

- cuferele mici cu comori ascund 1 steluță (+1 la Multiplicator de Câștig total)  
- cuferele medii cu comori ascund 1-3 steluțe (+1, +2 sau +3 la Multiplicator de 

Câștig total) 
- cuferele mari cu comori ascund 2-4 steluțe (+2, +3 sau +4 la Multiplicator de Câștig total) 

După deschiderea tuturor cuferelor, jucătorii obțin Multiplicatorul de Câștig total - x9. Cuferele cu 

comori sunt poziționate aleatoriu pe cele 4 rânduri de jos ale fiecărei runde Bonus.  

 Există acceleratoare în timpul Rundei Bonus:  

- 3 poțiuni de colorare. Dacă nu există combinații câștigătoare, poțiunea de colorare 
înlocuiește un tip de simbol cu alt tip de simbol, care este deja prezent pe câmpul de joc. 

- Simboluri Bombă, dacă există. Toate simbolurile Bombă prezente pe câmpul de joc 
explodează după utilizarea poțiunilor de colorare. 
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Formatul plăților 

 

 
 

 Nu există linii de plată. 

 Câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri similare, care se învecinează pe 

verticală și/sau pe orizontală.  

 Simbolurile câștigătoare dispar și cad alte simboluri pentru a completa căsuțele goale. 

 Combinațiile multiple ale aceluiași simbol, care nu sunt învecinate, se plătesc separat. 

 Câștigurile simultane sunt totalizate. 

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

linie  

      

- - 

 

x9+ 
x8 
x7 
x6 
x5 

100 
50 
20 
10 
4 

 

x9+ 
x8 
x7 
x6 
x5 

90 
45 
18 
9 
4 

 

x9+ 
x8 
x7 
x6 
x5 

80 
40 
16 
8 
3 

 

x9+ 
x8 
x7 
x6 
x5 

70 
35 
14 
7 
3 

 

x9+ 
x8 
x7 
x6 
x5 

60 
30 
12 
6 
2 

 

x9+ 
x8 
x7 
x6 
x5 

50 
25 
10 
5 
2 

 

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

jucătorului. 

 

 



                                                              Crystal Land 
                              

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 jucătorii încearcă să acceseze un joc utilizând o sesiune nevalidată (de exemplu, în 

urma inactivității sau a repornirii sistemului), în joc va apărea un mesaj. Jucătorii se pot conecta din 

nou și își pot 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, jucătorii vor 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/

