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Prezentare generală 
„Hand of Gold” este un nou joc video de tip „slot machine” de 4x6 cu 20 de linii de plată pe 

tema mitologiei Greciei antice. Se bazează pe legenda Regelui Midas și capacitatea sa de a 

transforma totul în aur cu o simplă atingere a mâinii. În jocul nostru, acest gest este reprezentat de 

simbolul Mână de Aur care transformă simbolurile obișnuite de un anumit tip în simboluri Wild. 

Această caracteristică este numită Atingere de Aur și este prezentă și în modul Rotiri Gratuite, care 

este declanșat de simbolurile Bonus. Simbolurile Bonus se comportă ca simboluri Scatter, creând o 

combinație câștigătoare indiferent unde apar pe linia de plată.  

Permiteți mâinii de aur a lui Midas să atingă comorile obișnuite și să le transforme în 

versiuni de aur superioare, care vor încălzi inimile jucătorilor dvs. 

Versiunea desktop         

 
Versiunea mobilă  
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Informații generale 

Tipul jocului: Joc video de tip „slot machine” 

Tipul rolelor:  Role rotative 

Role, linii: 6 role, 4 rânduri, 20 de linii. 

Valori implicite monede (€):  

Pariu total = valoarea monedei * 10 

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 

Pariul implicit min./max. 

(€): 

0,20/100,00 

Valorile implicite ale 

rundelor gratuite: 

Rundele cu Rotiri Gratuite se joacă cu ultimul set de pariuri. 

 Caracteristicile jocului 

● Simbolul Bonus  

● Simbolul Wild 

● Simbolul Mână de Aur 

● Caracteristica Atingere de Aur 

● Rotiri Gratuite 

 Informații privind plata 

Randament pentru jucător 

(%):  

95,17% 

Plata maximă pentru 

momentele în care pariul 

este observat în decursul a 

500 de milioane de rotiri: 

1498 

Frecvența aparițiilor (%):  14,14% 

Volatilitate: 11,00 – foarte mare 

 Limitări 

Limite pentru jucător: Reglementat de PlayBack, sistemul administrativ back-end de la 

Playson. 

Altele: ● Joc pentru amuzament 

● Valori variabile ale pariului  

 Informații tehnice 

ID joc: 

Desktop  

Mobil 

 

hand_of_gold 

hand_of_gold_mob 

Rezoluție ecran 1280х720 pentru versiunea desktop și 1280х720 pentru versiunea 

mobilă 
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Tema și grafica jocului 
Jocul „Hand of Gold” are palatul regelui pe desenul de fundal în diverse nuanțe de violet.  

Simbolurile sunt Regele Midas, fiica sa și comorile lor din palat. Acestea se transformă în 

figurine aurii strălucitoare la atingerea mâinii magice a lui Midas și în scurt timp sunt transformate 

în simboluri Wild. Toate acestea sunt prezentate într-o secvență de animație elegantă și sunt 

reprezentarea caracteristicii Atingere de Aur.  

Legendara poveste se desfășoară într-un cadru auriu complicat, care se aprinde cu un 

minunat halou în modul Rotiri Gratuite. Când este activat cu câteva secunde înainte ca simbolurile 

Mână de Aur să apară pe role, se declanșează o animație mistică. Locurile pozițiilor lor viitoare se 

evidențiază cu cercuri strălucitoare. Imediat ce începe procesul de transformare, aceste cercuri 

emană unde pulsatorii de energie magică pentru a atrage toată atenția jucătorului la ceea ce se 

întâmplă. 

Animații cu câștiguri mari întâmpină jucătorul cu o cascadă de monede aurii.  
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Ecranul jocului  
Rezoluția jocului este de 1280x720 de pixeli și cuprinde două elemente principale: zona de 

afișare 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” ( ) și 

„Meniul jocului” ( ), zona de afișaj video este complet înlocuită. Făcând clic pe butonul „X” ( ), 

jucătorul poate reveni la afișarea rolelor. 
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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 și comenzile de joc, care îi permit jucătorului următoarele acțiuni: 

• să schimbe pariul (făcând clic/atingând butonul „Meniu de pariere” ); 

• să rotească rolele (făcând clic/atingând butonul „Rotire” ); 

• să configureze setările avansate de Redare automată (făcând clic/atingând butonul 

„Redare automată” ); 

• să modifice setările jocului (făcând clic/atingând butonul „Meniu joc” );  

• să vadă Tabelul de plăți (făcând clic/atingând „Meniu joc”, apoi butonul „Informații” 
);  

• să modifice setările de sunet (făcând clic/atingând butonul „Sunet” ); 

• să activeze și să dezactiveze 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 

Simbolul Bonus 

 3 sau mai multe simboluri declanșează modul Rotiri Gratuite. Simbolurile Bonus sunt plătite 

independent de liniile de pariuri.  Conform Tabelului de plată, se fac plăți pentru acest simbol.  

Simbolul Wild 
 Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Bonus. Apare numai ca rezultat al 

caracteristicii Atingere de Aur. Conform Tabelului de plată, se fac plăți pentru acest simbol. 

Simbolul Mână de Aur 

 Declanșează caracteristica Atingere de Aur. 

 

Caracteristica Atingere de Aur 

Fiecare simbol Mână de Aur apărut declanșează caracteristica Atingere de Aur. Pot apărea 
până la 6 simboluri Mână de Aur pe role într-o rotire. Mâna de Aur selectează aleatoriu unul dintre 
simboluri, prezent pe role, cu excepția Bonus, și transformă toate simbolurile identice în simboluri 
Wild. 
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Rotiri Gratuite 

 3 sau mai multe simboluri Bonus în timpul Jocului Principal declanșează 10 Rotiri Gratuite. 
Cel puțin un simbol Mână de Aur este acordat întotdeauna la fiecare rotire. Pot apărea până la 6 
simboluri Mână de Aur pe role într-o rotire. 3 sau mai multe simboluri Bonus în timpul Rotirilor 
Gratuite declanșează 10 rotiri suplimentare. Modul Rotiri Gratuite se joacă cu ultimul set de 
pariuri. 
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Formarea plăților 

 
 

Liniile de plată 

● Linii de plată: 20 de linii fixe. 

● Liniile de pariuri se plătesc dacă apar în succesiune din extrema stângă în extrema dreaptă. 
● Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.  

● Câștigurile simultane sunt cumulate. 

● Câștigurile aduse de simbolul Bonus sunt plătite independent de liniile de pariuri. 

● Combinațiile câștigătoare și plățile se fac în conformitate cu Tabelul de plată. 
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Tabelul de plată  

Simbol Combinație Coeficient în 
Pariurile de linie  

Suma 
câștigătoare dacă 

pariul = 1 € 

 

- - - 

 

x6 
x5 
x4 
x3 

200*pariul total 
50*pariul total 
10*pariul total 
2*pariul total 

200,00 

50,00 

10,00 

2,00 

 

x6 
x5 
x4 
x3 

200 
25 
10 
4 

20,00 
2,50 
1,00 
0,40 

  

x6 
x5 
x4 
x3 

40 
12 
6 
3 

4,00 
1,20 
0,60 
0,30 

    

x6 
x5 
x4 
x3 

20 
8 
3 
2 

2,00 
0,80 
0,30 
0,20 

   

 

x6 
x5 
x4 
x3 

10 
5 
2 
1 

1,00 
0,50 
0,20 
0,10 

Informațiile de plată din Tabelul de plată sunt deja afișate la valoarea exactă în bani, conform 

pariului jucătorului. 
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Randomizarea  

Generatorul 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 Oficiul Federal Elvețian de Metrologie (cunoscut și sub denumirea de METAS), 

organizația națională elvețiană responsabilă de măsurare, testare și conformitate. Conform acesteia, 

caracterul aleatoriu al numerelor generate respectă cele 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 „în mod adecvat imprevizibil și corespunde scopului”.  

Descărcați certificatul în format PDF http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-

0117/1/-/-/-/-/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. Ulterior, jucătorul 

se poate conecta din nou și poate relua jocul. Statisticile jocului rămân înregistrate în permanență, 

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 acces la reguli în cadrul jocului în orice moment. 

Simularea jocului 
O versiune demonstrativă 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/

