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Prezentare generală 
Zeița Bastet revine cu un aspect îmbunătățit și un sceptru magic mai puternic în „Rise of 

Egypt Deluxe”, un nou joc video de tip „slot machine” de la Playson. De data aceasta, Bastet ridică 

ștacheta amuzamentului și a veseliei prin utilizarea unui câmp de joc de 3x5, cu 20 de linii. Jucătorii 

vor vedea simboluri familiare precum cele Scatter, care declanșează Rotiri Gratuite, și Wild 

Extensibil, prezent în Jocul Principal, dar și în modul Rotiri Gratuite. Cu puțin noroc pisicesc, 

jucătorii pot beneficia de puterea simbolurilor actualizate în timpul modului Rotiri Gratuite, de 

fiecare dată când apare simbolul Wild. 

Pentru prima dată în istoria jocurilor video de tip „slot machine” de la Playson, am inclus 

posibilitatea ca jucătorul să cumpere modul Rotiri Gratuite pentru numărul fixat de pariuri. Această 

opțiune ar putea fi activată sau dezactivată în funcție de cerințele regionale.  

O alternativă excelentă la vizitarea Egiptului prin cufundarea completă în misterele antice. 

Versiunea desktop 

 
Versiunea mobilă 
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Informații generale 
Tipul jocului: Joc video de tip „slot machine” 

Tipul rolelor:  Role rotative 

Role, linii: 5 role, 3 rânduri, 20 de linii. 

Valori implicite monede (€):  

 

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 min./max. (€): 0.20 / 100.00 

Valori implicite runde 

gratuite: 

Runda Rotiri Gratuite se joacă cu ultimul set de pariuri. 

 Caracteristicile jocului 

• Simbol Wild Extensibil 

• Simbol Scatter 

• Rotiri Gratuite 

• Caracteristica Cumpără Bonus 

 Informații de plată 

Randament pentru jucător 

(RTP) (%):  

95.56% 

Plata maximă (multiplicarea 

mizei) observată în 

decursul a 500 de milioane 

de rotiri: 

1145 

Frecvența aparițiilor (%):  19.20% 

Volatilitate: 8.75 – ridicată 

 Limitări 

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

Altele: • Joc de amuzament 

• Valori variabile ale pariului  

 Informații tehnice 

ID joc: 

Desktop  

Mobil 

 

rise_of_egypt_deluxe 

rise_of_egypt_deluxe _mob 

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

mobilă 
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Tema și grafica jocului 
Fundalul jocului surprinde grandioasele piramide din Giza și vânturile calde ale deșertului 

Sahara.  Jucătorul stă în fața templului și diverse simboluri colorate îl ghidează în interior. 

Simbolurile cu nivelurile de plată cele mai ridicate au gravate pe ele hieroglife. Fiecare simbol Regal 

are o caracteristică tematică distinctă.  

Urmând cu atenție simbolurile aurii sub formă de piramide (simboluri Scatter) și 

reprezentările lui Bastet (simboluri Wild), jucătorii vor găsi în cele din urmă comorile ascunse. În 

modul Rotiri Gratuite, dacă apare, zeița va arunca o rază de energie divină din sceptrul ei. Această 

rază distruge forma veche și slabă a simbolurilor și le dă o formă nouă, mai puternică. Imediat ce 

jucătorul obține un câștig mare, începe ploaia de monede aurii, cu o animație superbă, captivantă. 

Coloana sonoră din „O mie și una de nopți” va îndemna jucătorul să se cufunde în misterele 

Egiptului mai adânc ca niciodată. 

Versiunea desktop Versiunea mobilă 

Rezoluția jocului este de 1280x720 de pixeli și 
cuprinde două elemente principale: zona de 
afișare video și panoul de joc. 

• Zona de afișare video. În această zonă 
sunt afișate rolele. Atunci când se deschid 
tabelul de plată și regulile, zona de afișare 
video este complet înlocuită. Făcând clic 

pe semnul „Înapoi” („ ”), jucătorul 
poate reveni la afișarea rolelor. 

• Panoul de joc. Panoul de joc este situat în 
partea de jos a rolelor. Acesta afișează 
numărul de credite disponibile în contul 
jucătorului, dar și informații despre pariu 
și câștig. Panoul de joc include și panoul 
informațional, care este utilizat pentru a 
afișa mesajele și comenzile jocului. 
Jucătorul poate consulta aici panoul de 

plată (făcând clic pe „ ”), poate seta 
valoarea pariului sau alege pariul maxim și 
poate declanșa rotirea rolelor. Jucătorul 
poate seta și setările avansate de Joc 
automat și poate declanșa Jocul automat 

(făcând clic pe „ ”). 

Rezoluția jocului este de 1280x720 de pixeli și 
cuprinde trei elemente principale: zona de afișare 
video, panoul de joc și panoul informațional. 
• Zona de afișare video. În această zonă sunt 

afișate rolele. Atunci când este accesat 
meniul „Opțiuni”, zona de afișare video este 
complet înlocuită. Atingând semnul „Înapoi” 

( ), jucătorul poate reveni la afișarea 

rolelor. Atingând butonul „Rotire” ( ), care 
este situat în partea stângă față de role, 
jucătorul rotește rolele. 

• Panoul de joc. Panoul de joc este situat în 
partea de jos a rolelor. Acesta afișează 
numărul de credite disponibile în contul 
jucătorului, dar și informații despre pariu și 
câștig. Panoul de joc include și comenzi de 
joc în cadrul cărora jucătorul poate consulta 
tabelul de plată, poate seta opțiunea Joc 
automat avansat, poate schimba setările 
jocului (atingând semnul „Opțiuni” „ ”), 
poate stabili valoarea pariului, poate 
modifica setările sunetului (atingând semnul 
„Sunet” „ ”) și poate activa sau dezactiva 
modul rotire rapidă (atingând semnul „Rotire 

rapidă” „ ”). 
•  Panoul informațional.   Panoul informațional 

este situat în partea de jos a zonei de afișare 
video în orientarea Peisaj și în partea 
superioară a acesteia în orientarea Portret și 
este utilizat pentru a afișa mesaje de joc.   
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Jocul principal 

Versiunea desktop 

 
Jucătorii pot selecta suma pariului înainte de a începe runda de joc. Un clic pe butonul 

Rotire declanșează runda de joc. 

 

Versiunea mobilă 

Jucătorii pot selecta suma pariului înainte de a începe runda de joc. Atingerea butonului 

Rotire declanșează runda de joc.  
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Caracteristicile jocului 

Wild 

 Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter. 

Simbolul Wild se extinde pe întreaga rolă dacă poate forma o combinație 

câștigătoare. Simbolul Wild apare pe rolele 2, 3 și 4.  

Scatter 
 3 sau mai multe simboluri Scatter declanșează 12 Rotiri Gratuite. 

Câștigurile Scatter se plătesc independent de liniile de pariuri. Conform 

tabelului de plată, se fac plăți pentru acest simbol.  

Rotiri Gratuite 

 3 sau mai multe simboluri Scatter în timpul Jocului Principal 

declanșează 12 Rotiri Gratuite. În modul Rotiri Gratuite, 3 sau mai multe simboluri Scatter 

declanșează încă 12 rotiri. La apariția simbolului Wild, simbolurile cu plăți mai mici sunt 

transformate în simboluri cu plăți mai mari, în ordinea următoare: 

 

În timpul modului Rotiri gratuite, fiecare simbol Wild obținut se extinde pe întreaga rolă și 

adaugă o rotire gratuită la contorul Rotiri gratuite. Plata pentru rotire se face după ce toate 

simbolurile au fost modificate de simbolul Wild. 

Numărul maxim de runde Rotiri Gratuite este limitat la 35. Rotirile Gratuite se joacă cu 

ultimul set de pariuri. 

Caracteristica Cumpără Bonus* 
 Jucătorul poate cumpăra suplimentar modul Rotiri Gratuite pentru numărul fix 

de pariuri. 1 activare a modului Rotiri Gratuite = 65*pariuri totale.  

12 Rotiri Gratuite sunt declanșate după achiziționarea caracteristicii. Numărul 

maxim de runde Rotiri Gratuite este limitat la 35. Rotirile Gratuite se joacă cu ultimul 

set de pariuri.  

*Această caracteristică poate fi activată și dezactivată în funcție de cerințe. 

Achiziționarea activării modului Rotiri Gratuite nu schimbă și/sau nu influențează 

RTP-ul jocului. 
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Caracteristica Cumpără Bonus activată 

 
 

 

Caracteristica Cumpără Bonus dezactivată 
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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 ridicat câștig pe linia de plată.  

• Câștigurile simultane sunt cumulate. 

• Câștigurile aduse de simbolul Scatter sunt plătite independent de liniile de pariuri. 

• Combinațiile câștigătoare și plățile se efectuează conform tabelului de plată. 
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Tabelul de plată 
Simbol Combinație Coeficient în pariurile 

de linie  

 

- - 

 

x5 
x4 
x3 

 

50*pariul total 
15*pariul total 
2*pariul total 

 

 

x5 
x4 
x3 

400 
200 
100 

 

x5 
x4 
x3 

300 
150 
50 

 

x5 
x4 
x3 

250 
125 
20 

 

x5 
x4 
x3 

200 
100 
20 

  

x5 
x4 
x3 

150 
50 
10 

       

x5 
x4 
x3 

100 
20 
5 

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

jucătorului. 
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Tabelul de plată 
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Randomizare  

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 evaluat și de Laboratorul de testare a conformității (Bangor, Marea Britanie), 

care a confirmat că este „suficient de imprevizibil și adaptat scopului pentru care este utilizat”.  

Descărcați certificatul în format PDF 

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

/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf. 

Quantis a fost aprobat și de autoritățile naționale și poate fi utilizat ca joc. 

Managementul defecțiunilor 
Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidă (de exemplu, ca 

urmare a 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 în orice moment acces la regulile din cadrul jocului. 

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/

