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Prezentare generală 
 Portofoliul Playson Funky Fruit este în creștere și ne bucurăm să prezentăm un nou joc de 

tip slot cu fructe strălucitoare - Sunny Fructe. 

 Slotul are un câmp cu 5 role, 3 rânduri și 10 linii câștigătoare. Simbolurile speciale sunt Wild 

și Bonus. Caracteristica principală a jocului este un joc Bonus cu mecanică de Hold și Win care este 

atât de apreciată de către jucători. Conceput într-un stil incitant și distractiv, acesta ar putea aduce 

experiența de neuitat a câștigurilor.  

Versiunea pentru desktop 

 
Versiunea pentru telefonul mobil 
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Informații generale 
Tipul de joc: Joc de tip slot 

Tipul de role:  Role cu rotire 

Role, rânduri: 5 role, 3 rânduri, 10 linii. 

Valori implicite monede (€):  

 

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 

Miză min./max. implicită 

(€): 

0,20/100,00 

Valori implicite rundă 

gratuită: 

Rundele jocului Bonus sunt jucate cu ultima miză setată. 

 Caracteristicile jocului 

 Simbol Wild 

 Simbol Bonus 

 Jocul Bonus 

 Jackpot-uri în cadrul jocului 

 Informații de plată 

Rata de câștig a jucătorului 

(%):  

95,05% 

Plata maximă pentru miză 

observată de-a lungul a 500 

de milioane de rotiri: 

1193 

Frecvența de câștig (%):  20,69 % 

Volatilitate: 5,83 – Medie-Mare 

 Limitări 

Limite ale jucătorului: reglementate de sistemul administrativ back-end PlayBack ce 
aparține de Playson. 

Altele:  Jucați de plăcere 

 Valori variabile ale mizei  

 Informații tehnice 

ID joc: 

Desktop  

Telefon mobil 

sunny_fruits 

sunny_fruits _mob 

Amprentă ecran 1280 х 720 pentru desktop și 1280 х 720 pentru telefonul mobil 
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Tema și grafica jocului 
Slotul proiectat în stil de benzi desenate intens, în nuanțe calde de galben de soare însorit. 

Simbolurile sunt cifre de șapte, pere, pepeni, struguri, prune, portocale, lămâi și cireșe cu nuanțe 

strălucitoare. Simbolul Wild este desenat ca ardei iute arzător, iar simbolul Bonus este ilustrat ca 

un soare de vară. Plăți și tipuri de jackpoturi indicate pe fiecare simbol Bonus pentru confortul 

jucătorului.  

Animația câștigurilor cu flacără concentrează atenția asupra combinației de simboluri pe 

linii de plată. Focul intens din animația Big Win nu va lăsa pe nimeni să înghețe și va transforma 

fiecare câștig într-o adevărată senzație epică. 

Versiunea pentru desktop Versiunea pentru telefonul mobil 
Suprafața de ocupare pe ecran a jocului este de 
1280 х 720 pixeli și cuprinde două elemente 
principale - zona de afișare video și panoul jocului. 

 Zona de afișare video. În această zonă sunt 
afișate role. Zona de afișare video este 
înlocuită complet atunci când Tabelul plăților 
și regulile sunt deschise. Prin apăsarea 

semnului „Înapoi” („ ”), jucătorul poate 
reveni la afișarea rolei. 

 Panoul de joc. Panoul de joc se află în partea 
de jos a rolelor. Acesta afișează suma 
disponibilă de credit din contul jucătorului, 
precum și informații despre miză și câștig. 
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 plăți 

(făcând clic pe „ ”), apoi poate să seteze 
suma mizei sau să aleagă miza maximă și să 
învârtă rolele. Jucătorul poate să stabilească, 
de asemenea, setările avansate ale jocului 
automat și să activeze Joc automat (făcând 

clic pe „ ”). 

Afișajul jocului este de 1280х720pixeli și conține trei 
elemente principale – zona afișajului video, panoul de 
joc și panoul informativ. 

 Zona de afișare video. În această zonă sunt 
afișate rolele. Zona de afișare video este înlocuită 
complet atunci când sunt deschise „Opțiunile”. 

Atingând semnul „Back” ( ), jucătorul poate 
reveni la ecranul cu role. Atingând butonul „Spin” 

( ) situat în partea stângă a rolelor, jucătorul 
rotește rolele. 

 Panoul de joc. Panoul de joc se află în partea de 
jos a rolelor. Acesta afișează suma disponibilă de 
credite în contul jucătorului, precum și informații 
cu privire la miză și câștig. Panoul jocului include, 
de asemenea, comenzi privind jocul în care 
jucătorul poate vedea Tabelul plăților, stabili 
setări avansate privind Jocul automat și poate 
modifica setări ale jocului (atingând semnul 

„Opțiuni” „ ”), care setează suma mizei și 
modifică setările sunetului (atingând semnul 

„Sunet” „ ”), să activeze sau să dezactiveze 
modul de rotire rapidă (atingând semnul „Rotire 

rapidă”, „ ”) 

 Panoul informațional. Panoul informațional este 
situat în partea de jos a zonei de afișare video 
pentru orientarea de tip peisaj și în partea 
superioară a acestuia pentru orientarea de tip 
portret și este utilizat pentru a afișa mesaje 
privind jocul.  
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Jocul principal 

Versiunea pentru desktop 

 
Jucătorii pot selecta valoarea mizei înainte de a începe o rundă de joc. Apăsarea butonului 

Rotire activează runda de joc. 

 

Versiunea pentru telefonul mobil 

Jucătorii pot selecta valoarea mizei înainte de a începe o rundă de joc. Apăsarea butonului 

Rotire activează runda de joc.  
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Caracteristicile jocului 

 

Wild 

 Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Bonus. Apare 

numai pe rolele 2, 3, 4 și 5. 

 

Bonus 

 6 sau mai mult activează Jocul Bonus. Plata este indicată pe simbol în 

moneda: de la x1 la x100 valoarea mizei. Simbolurile Bonus se plătesc numai 

în timpul Jocului Bonus.  

 

Jocul Bonus 

 
 6 sau mai multe simboluri Bonus activează jocul Bonus. Toate simbolurile Bonus rămân pe 

role în timpul Jocului Bonus. Numai simbolurile Bonus apar pe role în timpul Jocului Bonus. 3 rotiri 

noi sunt acordate la începutul Jocului Bonus. Fiecare simbol Bonus nou resetează numărul de rotiri 

noi la 3. Jocul Bonus continuă până când se termină rotirile noi sau toate căsuțele de pe role sunt 

completate cu simboluri Bonus. Când Jocul Bonus se termină, valorile tuturor simbolurilor Bonus 

sunt totalizate, iar Câștigul total este plătit. Jocul Bonus începe după plata tuturor combinațiilor 

câștigătoare. Jocul Bonus este jucat cu ultima miză setată. 
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Jackpot-urile 
Există 3 tipuri de Jackpot: 

Mini Jackpot 
Apariția aleatorie a simbolului Mini Bonus în timpul Jocului Bonus activează 
Mini Jackpot.  
Major Jackpot 
Apariția aleatorie a simbolului Major Bonus în timpul Jocului Bonus activează 
Major Jackpot.  
Grand Jackpot 
Grand Jackpot este acordat când toate cele 15 căsuțe sunt completate cu 
simboluri Bonus în timpul Jocului Bonus.  
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Formatul plăților 

 
 

Linii de plată 

 Linii de plată: 10 linii fixe. 

 Liniile mizei se plătesc dacă există succesiune de la stânga la dreapta. 

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

 Câștigurile simultane sunt totalizate. 

 Câștigurile Bonus sunt plătite independent de liniile mizei. 

 Combinațiile câștigătoare și plățile sunt efectuate conform Tabelei de plăți. 
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Tabela de plăți 
Simbol Combinație Coeficient în mize pe 

linie  

 

x1 25*Miza Totală 

 

x1 100*Miză totală 

 

x1 100*Miză totală 
25*Miza Totală 
15*Miză totală 
12*Miză totală 
10*Miză totală 
8*Miză totală 
7*Miză totală 
6*Miză totală 
5*Miză totală 
4*Miză totală 
3*Miză totală 
2*Miză totală 
1*Miză totală 

 

- - 

 

x5 
x 4 
x3 

250 
75 
25 
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x5 
x 4 
x3 

150 
50 
20 

  

x5 
x 4 
x3 

50 
15 
5 

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

jucătorului. 

 

Tabelul de plată 
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Randomizare  

Generator de numere aleatorii (RNG) 

Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) este Quantis, generator fizic 

de numere aleatorii care exploatează un proces elementar de optică cuantică. Quantis a fost 

evaluat și certificat de Institutul Federal de Metrologie din Elveția (cunoscut și sub denumirea de 

METAS), organizația națională elvețiană responsabilă cu știința măsurării, testarea și 

conformitatea. 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. 

Gestionarea funcționării defectuoase 
Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune anulată (de exemplu, din 

cauza inactivității sau a repornirii sistemului), este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul se 

poate apoi autentifica din nou și relua jocul. Starea jocului este întotdeauna memorată, astfel încât 

jucătorul poate relua jocul exact de unde a rămas. 

În caz de eroare HTTP (Protocol de transfer hipertext), expirare a rețelei sau eroare de 

server, jucătorului i se va afișa un mesaj cu „eroare tehnică”. 

Informații la care are acces jucătorul 
Jucătorii au acces la regulile jocului în orice moment. 

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/

