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Prezentare generală 
  „Joker Expand: 40 lines” este o continuare a jocurilor arlechin de la Playson. În acest slot 

video de 4x5, simbolul Wild este obținut ca Joker care se extinde la mărimea completă cu șansă de 

câștiguri.  

 Acest slot video cuprinde și 2 tipuri de simbol Scatter: Scatter de Aur și Scatter de Diamant. 

Câștigurile Scatter se plătesc indiferent de liniile de plată. Șeptarii roșii oferă cel mai ridicat nivel de 

plată. Iar celelalte simboluri vor aduce combinații fructuoase fără nicio îndoială. 

Versiune pentru desktop 

 
Versiune mobilă 
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Informații generale 
Tip joc: joc slot 

Tip rolă:  role care se învârt 

Role, Linii: 5 role, 4 rânduri, 40 de linii. 

Valori implicite ale 

monedei (euro):  

Total pariu = valoare monedă * 20 

0,01 - 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 minim/maxim 

(euro): 

0,20/ 100,00 

 Caracteristicile jocului 

 Simbol Scatter de Aur 

 Simbol Scatter de Diamant 

 Simbol Wild care se extinde 

 

 Informații privind plata 

Câștig jucător (%):  96,49% 

Plata maximă pentru 

pariurile observate în 500 

de milioane de rotiri: 

812 

Frecvența de lovire (%):  16,82% 

Volatilitate: 4,78 – Mediu 

 Limitări 

Limitele jucătorului: Reglementate de sistemul administrativ back-end Playson PlayBack. 

Altele:  joc pentru distracție 

 valori variabile pariu  

 Informații tehnice 

ID joc: 

Desktop  

Telefon 

 

joker_expand_40 

joker_expand_40_mob 

Amprentă ecran 1.280 х 720 pentru computer și 1.280 х 720 pentru telefon 



                                                          Joker Expand: 40 lines 
                              

Temă și grafică joc 
„Joker Expand: 40 lines” este slotul video cu fructe de la Playson. Caracteristica principală a 

jocului este simbolul Wild care se extinde care este tras ca Joker. Mai întâi, jucătorul vede numai 

capul figurii. Dar când apare câștigul, întreaga figură a Jokerului ocupă întreaga rolă. 

Simbolurile se prezintă ca fructe fotorealiste: pepeni, struguri, pere, prune, portocale, lămâi 

și cireșe. Accentul esențial este pus pe simbolurile cu cel mai ridicat nivel de plată. Stele și Șeptari. 

Șeptarii sunt roșu intens, iar stelele, care sunt simboluri Scatter, au textură de aur și de diamant. În 

timpul animațiilor de Câștig uriaș, flăcări vibrante și monede aurii vor atrage privirea jucătorilor, 

ceea ce face să rămână în minte momentele cele mai importante din joc.  

Versiune pentru desktop Versiune mobilă 

Amprenta ecranului pentru afișajul jocului 
este de 1.280 х 720 pixeli și cuprinde două 
elemente principale - zona afișajului video și 
panoul de joc. 

 Zona afișajului video. Rolele sunt afișate 
în această zonă. Când tabelul de plată și 
regulile sunt deschise, zona afișajului 
video este complet înlocuită. Făcând clic 

pe semnul „Înapoi” („ ”) jucătorul 
poate reveni la afișajul rolei. 

 Panoul de joc. Panoul de joc este situat în 
partea de jos a rolelor. Acesta afișează 
valoarea disponibilă de credite în contul 
jucătorului, precum și informații despre 
pariuri și câștiguri. Panoul de joc include, 
de asemenea, panoul informativ care este 
utilizat pentru a arăta mesajele jocului și 
comenzile de joc unde jucătorul poate să 

vadă Tabelul de plată (făcând clic pe „
”), apoi poate să seteze suma pariului sau 
să aleagă pariul maxim și să învârtă rolele. 
Jucătorul poate stabili, de asemenea, 
setări avansate de joc automat și poate 
declanșa jocul automat (făcând clic pe „

”). 

Afișajul jocului este de 1.280 х 720 pixeli și 
cuprinde trei elemente principale – zona afișajului 
video, panoul de joc și panoul informativ. 

 Zona afișajului video. Rolele sunt afișate în 
această zonă. Când funcția „Opțiuni” este 
deschisă, zona afișajului video este complet 

înlocuită. Atingând semnul „Înapoi” ( ) 
jucătorul poate reveni la afișajul rolei. 

Atingând butonul „Învârtire” ( ) care este 
situat în stânga rolelor, jucătorul învârte 
rolele. 

 Panoul de joc. Panoul de joc este situat în 
partea de jos a rolelor. Acesta afișează 
valoarea disponibilă de credite în contul 
jucătorului, precum și informații despre 
pariuri și câștiguri. Panoul de joc include, de 
asemenea, controale în care jucătorul poate 
vedea tabelul de plată, poate stabili jocul 
avansat automat și poate schimba setările 

jocului (atingând semnul „Opțiuni” „ ”), 
care stabilește valoarea pariului și poate 
schimba setările sunetului (atingând semnul 

„Sunet” „ ”). 

 Panoul informativ. Panoul informativ este 
situat în partea de jos a zonei afișajului video 
pentru orientarea de tip peisaj și în partea de 
sus a acesteia pentru orientarea de tip 
portret și este utilizat pentru a afișa mesaje 
de joc.  
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Jocul principal 

Versiune pentru desktop 

 
Jucătorii pot selecta suma pariului înainte de a începe runda jocului. Făcând clic pe butonul 

Învârtire se declanșează runda jocului. 

 

Versiune mobilă 

Jucătorii pot selecta suma pariului înainte de a începe runda jocului. Făcând clic pe butonul 

Învârtire se declanșează runda jocului.  
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Informații despre plată 

Wild 

 Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolurilor 

Scatter. Se extinde pe toată rola dacă poate alcătui o combinație câștigătoare. 

Apare numai pe rolele 2, 3 și 4.  

Scatter de Aur 

 Câştigurile Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu.  

Scatter de Diamant 

 Câştigurile Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu. Apare pe 

rolele 1, 3 și 5.  

 

Formarea plăților 
 

 

Linii de plată 

 Linii de plată: 40 de linii fixe. 

 Liniile de pariu se plătesc dacă succesiunea este de la stânga la dreapta. 

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

 Câştigurile Scatter sunt plătite independent de liniile de pariu. 

 Câștigurile simultane sunt cumulate. 

 Combinațiile câștigătoare și plățile se fac conform Tabelului de plată. 
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Tabel de plată 
Simbol Combinație Coeficient în pariurile 

de linie  

 

- - 

  

x5 
x4 
x3 

100*Pariuri totale 
20*Pariuri totale 
3*Pariuri totale 

 

x3 20*Pariuri totale 

  

x5 
x4 
x3 
x2 

2000 
200 
40 
5 

  

x5 
x4 
x3 

500 
100 
20 

 

x5 
x4 
x3 

200 
40 
10 

   

x5 
x4 
x3 

50 
10 
5 

Informațiile despre plată din tabelul de plată sunt deja afișate în valoarea exactă de bani în funcție de 

pariul jucătorului. 
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Tabel de plată 
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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 Oficiul Federal Elvețian de Metrologie (cunoscut și sub numele de METAS), organizația 

națională elvețiană care se ocupă de știința măsurării, testării și conformității. 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/

