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Prezentare generală 
 Unul dintre cele mai apreciate jocuri ale noastre, „Solar Queen”, primește suportul 

Megaways™ și intră pe piață cu un nou nume: „Solar Queen Megaways™”! În ciuda faptului că nu 

există corecții vizuale majore, acest slot cu 5 role aduce ca noutate atmosfera fantastică care este 

atât de iubită de jucătorii din întreaga lume, așa că nu fiți surprinși de schimbarea constantă a 2-6 

rânduri. 

În plus, slotul are încă o caracteristică uimitoare: Rame în flăcări, care constă dintr-un ciclu 

de 10 rotiri. Există, de asemenea, un disc lateral cu simboluri, de ex. simbolul Scatter sau Soare, 

care devine Wild, precum și modul Rotiri gratuite și caracteristica Multiplicator.  

Cu un pachet atât de bogat de caracteristici, acest joc are cu adevărat tot ce v-ați dori și va 

fi o bijuterie la orice petrecere! 

Versiunea desktop         

 
Versiunea mobilă  
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Informații generale 

Tipul jocului: Joc video de tip „slot machine” 
Tip role:  Role rotative 

Role, linii: 5 role, 2-6 rânduri, Megaways™: max 7776 modalități de a câștiga 

Valori implicite monedă (€):  
Pariu total = Valoarea monedei * 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 min./max. (€): 0,20 / 100,00 

Valori implicite Runde 
Gratuite: 

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

 Caracteristicile jocului 
• Caracteristica Megaways™ 

• Simbolul Wild 

• Simbolul Scatter 

• Simbolul Soare 

• Caracteristica Ramă în flăcări 

• Rotiri Gratuite 

• Multiplicator de Câștig 

• Simboluri Wild Grupate 

• Simboluri stivuite 

• Caracteristică Cumpără Rotiri Gratuite 

 Informații de plată 
Randament pentru jucător 
(%):  

• 95,87% 

• 95,84% 

• 94,90% 

• 94,84% 

• 92,87% 

• 92,84% 

• 90,05% 

• 90,00% 

Plata maximă (multiplu de 
valoarea pariului) 
observată în decursul a 500 
de milioane de rotiri: 

3874 

Frecvența aparițiilor (%):  12,39% 

Volatilitate: 10,4 – foarte mare 

 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-ul jocului: 
Desktop  
Mobil 

 
solar_queen_mega 
solar_queen_mega_mob 

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

 

Acest joc nu este disponibil în următoarele țări: SUA, Canada, Australia. 
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Tema și grafica jocului 
„Solar Queen Megaways™” este un tribut adus versiunii anterioare și explorează, de 

asemenea, misterioasa temă egipteană.  

O noapte tăcută pe fundal albastru se lasă asupra oazei din acest deșert - altfel neprietenos 

și fierbinte. În spatele apei albastre nemișcate apar niște piramide masive, dar nici măcar ele nu 

sunt suficiente pentru a proteja oaza de venirea zorilor, care vor aduce un soare uriaș de foc 

deasupra acestui pământ binecuvântat. Sfatul zeilor se adună pe terenul de joc în fiecare zi și este 

reprezentat de diferite simboluri. Solar Queen transmite regulile și înțelepciunea zeilor oamenilor 

obișnuiți sub formă de mesaje cifrate - simboluri obișnuite cu litere și totemuri. Cel care este 

suficient de înțelept și de norocos va înțelege semnificația lor și va primi ca binecuvântare Simbolul 

Soarelui sub forma unui Mare Câștig cu animații uimitoare. Jucătorul va vedea o mulțime de 

monede și o minge de foc uriașă care va încălzi împrejurimile.  
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Ecranul jocului  

Rezoluția jocului este de 1280x720 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 opțiunile „Meniu de pariere” ( ), „Setări de redare automată” ( ) și „Meniu 

joc” ( ) sunt deschise, zona de afișare 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 seteze setările avansate de Redare automată (făcând clic/atingând butonul „Redare 

automată” ); 

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

• să consulte Tabelul de plată (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. Un clic pe butonul 

Rotire 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 Scatter 

 3 simboluri Scatter declanșează 10 Rotiri Gratuite. Apare pe rolele 1, 3 și 

5 în timpul Jocului Principal.  Nu există plăți pentru simbolul Scatter.  

 

Simbolul Soare 

 Activează Ramele în flăcări pentru a transforma celulele în simboluri Wild. 

Nu există plăți pentru simbolul Soare.  

 

Simbolul Wild 

 Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter. Conform 

Tabelului de plată, se fac plăți pentru acest simbol.  

Caracteristica Megaways™ 

Fiecare rotire poate produce până la 7776 modalități de câștig. Câștigă obținând 2 sau mai 
multe simboluri identice pe role consecutive, indiferent de mărime, din extrema stângă până în 
extrema dreaptă. Fiecare rotire oferă un număr aleatoriu de simboluri de la 2 la 6 pe rolele 1-5. 
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Caracteristica Ramă în flăcări 

 Caracteristica Ramă în flăcări este activă în timpul jocului principal și presupune runde de câte 

10 rotiri. Fiecare simbol Soare aterizat pe rolă declanșează Rama în flăcări. 

 

Ramele în flăcări rămân pe role până la sfârșitul ciclului, modificându-și dimensiunea pe 
măsură ce dimensiunea rolei se modifică la rotirile ulterioare. Până la sfârșitul ciclului, fiecare 
dimensiune a rolelor este garantată a fi de cel puțin dimensiunea numărului de Rame în flăcări de 
pe acestea. După a 10-a rotire, dispare tot progresul și caracteristica se resetează. Numărul 
Ramelor în flăcări și numărul rotirii curente sunt salvate separat pentru fiecare nivel de pariu.  

 Multiplicator de Câștiguri 

 În timpul jocului principal și a jocului gratuit, simbolul Soare poate crește câștigurile rotirii 

curente cu un multiplicator progresiv. Multiplicatorul crește cu 1 de fiecare dată când simbolul Soare 

aterizează pe Rama în flăcări existentă. Se aplică un multiplicator pentru câștigurile de la fiecare 

rotire. 
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 Când este declanșat modul Rotiri Gratuite, multiplicatorul Jocului principal devine 

multiplicatorul inițial pentru modul Rotiri gratuite. Multiplicatorul jocului principal este salvat și va fi 

restabilit la sfârșitul modului Rotiri gratuite. După a 10-a rotire în Jocul Principal, valoarea 

multiplicatorului se resetează la x1. Multiplicatorul curent este salvat separat pentru fiecare nivel de 

pariu.  

Rotiri Gratuite  

 3 simboluri Scatter declanșează 10 Rotiri Gratuite. Când Simbolurile Soare apar pe role în 

timpul Rotirilor gratuite, se transformă imediat în simboluri Wild grupat. Un multiplicator crește cu 

1 de fiecare dată când Simbolul Soare aterizează în celula cu simbolul Wild. Simbolurile Wild Grupat 

rămân pe role până la sfârșitul modului Rotiri Gratuite, schimbându-și mărimea pe măsură ce 

dimensiunea rolei se modifică la rotirile ulterioare. Până la sfârșitul modului Rotiri Gratuite, fiecare 

dimensiune a rolelor este garantată a fi de cel puțin dimensiunea numărului de simboluri Wild 

grupate de pe acestea. 

  
 

 Caracteristica Cumpără Rotiri Gratuite* 

 Jucătorul poate cumpăra suplimentar modul Rotiri Gratuite pentru 100 

de pariuri totale. 10 Rotiri Gratuite cu multiplicator inițial x1 sunt declanșate 

după achiziționarea caracteristicii. 

*Această oportunitate ar putea fi activată și dezactivată în funcție de cerințele 

regionale. Achiziționarea activării modului Rotiri Gratuite nu schimbă RTP-ul 

jocului. 

 

  



                           Solar Queen Megaways™ 
                              

Formarea plăților 

 

Megaways™ 

● Megaways™: între 32 și 7776 de modalități de câștig 
● Câștigă obținând 2 sau mai multe simboluri identice pe role consecutive, indiferent de 

mărime, din extrema stângă până în extrema dreaptă. 
● Obținerea mai multor simboluri identice pe rolă oferă mai multe modalități de câștig. 
● Fiecare modalitate câștigătoare asigură plata pentru un simbol. 
● Câștigurile simultane sunt cumulate. 

● 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 € 

 

- - - 

 

x5 
x4 
x3 
x2 

40 
20 
3 
1 

2,00 
1,00 
0,15 
0,05 

 

x5 
x4 
x3 
x2 

40 
20 
3 
1 

2,00 
1,00 
0,15 
0,05 

  

x5 
x4 
x3 

30 
10 
2 

1,50 
0,50 
0,10 

  

  

x5 
x4 
x3 

20 
5 
2 

1,00 
0,25 
0,10 

 

 

 

 

 

x5 
x4 
x3 

10 
2 
1 

0,50 
0,10 
0,05 

 

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

pariului jucătorului.  
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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 METAS (Oficiul Federal Elvețian de Metrologie), organizația națională elvețiană 

responsabilă de măsurători, știință, 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 „suficient de 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. Jucătorul se poate 

apoi conecta din nou și relua jocul. Statisticile jocului sunt păstrate întotdeauna 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/

