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       Joc video de tip „slot machine” 
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Prezentare generală 
Playson este gata să introducă continuarea promisă cu o listă lungă de caracteristici – 

suntem gata să prezentăm „Wolf Power Megaways”. 

Acesta este un joc Megaways™ care poate oferi de la 64 la 46.656 de modalități de a câștiga 

pe 6 role. Aceleași simboluri preferate sunt aici – Wild, simbol Scatter și două simboluri Bonus 

plătitoare în timpul Jocului Bonus. Pe măsură ce simbolurile Scatter activează modul Rotiri gratuite, 

simbolul Wild va deveni simbolul Wild Extins pentru a spori numărul de modalități de câștig. Jocul 

Bonus Hold and Win îi așteaptă pe cei care au adunat suficiente simboluri Putere și Bonus și 

recompensează încercarea cu jackpot-uri, multiplicatoare de role și simboluri Booster în joc. Totul 

pentru a garanta câștigurile generoase ale vânătorii. 

 Acest joc va fi o adevărată comoară în creștere în orice catalog. 

 

Versiunea desktop         

 
Versiunea mobilă  
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Informații generale 

Tip joc: Joc de tip „slot machine” 

Tip role:  Role rotative 

Role, linii:  Megaways ™ cu 6 role, 2-6 rânduri: maximum 46.656 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 ale rundelor 
gratuite: 

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

 Caracteristicile jocului 

● Megaways™ 
● Simbolul Wild 
● Simbolul Scatter 
● Simbolul Bonus 
● Simbolul Putere 

● Joc Bonus Hold and Win 
● Booster rolă și multiplicator 
● Jackpot-uri pentru Jocul Bonus 
● Rotiri Gratuite 
● Simbol Wild Extensibil 

 Informații privind plata 

Randament pentru jucător:  • 96.00% 

• 95.00% 

• 94.99% 

• 93.00% 

• 92.99% 

• 90.00% 

Plata maximă observată în 
decursul a 50 de milioane 
de rotiri: 

20000 

Frecvența aparițiilor (%):  23.25 % 

Volatilitate: 12.0 – 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 joc: 
Desktop  
Mobil 

 
wolf_power_mega 
wolf_power_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 
În această noapte, natura sălbatică a Muntelui Albastru este deosebit de captivantă, 

ornamentată de lumina lunii pline. Marele râu trece prin pădure.  Locuitorii pădurilor întunecate 

sunt cunoscuți: lupul nobil, acționând ca simbol Wild, și camarazii săi mândri – ursul, vulturul, 

capra și bufnița, care sunt simboluri foarte plătitoare. Afișarea simbolurilor Scatter cu imaginea 

îndepărtată a unui vârf stâncos activează modul Rotiri gratuite. Lupul își extinde haita pe rolă în 

timpul Rotirilor gratuite doar pentru a-și asigura victoria. Vânătoarea atinge punctul culminant în 

zorii zilei cu începerea jocului Bonus – cerul devine roșu în lumina soarelui de dimineață – iar rolele 

sunt dominate de simboluri Bonus sub formă de bile electrice și simboluri Putere reprezentate ca 

monede. Simbolurile Booster sunt săgeți în sus și în jos, care arată direcția rolei extinse. Strălucirea 

extinsă se concentrează în partea de jos a unei bobine, unde se vede valoarea unui multiplicator. 

Activitatea lor se reflectă prin creșterea multiplicatorului în partea de jos a rolei. Jocul arată încă o 

dată atingerile pe care natura le poate acorda umanității. 
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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 pariu” ); 

• 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 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. 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 Wild 
 

Simbolul Wild Stivuit înlocuiește toate simbolurile cu excepția Scatter, Bonus 

și/sau Putere. Apare doar în jocul principal. Conform Tabelului de plată, se fac 

plăți pentru acest simbol. 

 

 

Simbolul Scatter 

3 sau mai multe simboluri Scatter în timpul Jocului Principal declanșează Rotiri 

Gratuite:  

• 6 Simboluri Scatter = 25 de Rotiri Gratuite 

• 5 Simboluri Scatter = 20 de Rotiri Gratuite 

• 4 Simboluri Scatter = 15 Rotiri Gratuite 

• 3 Simboluri Scatter = 10 Rotiri Gratuite 

Nu există plăți pentru simbolul Scatter. 

 

Simbolul Bonus 

 Combinația de 6 sau mai multe simboluri Bonus și/sau simboluri Putere 

declanșează Jocul Bonus. Plata este indicată pe simbolul din monedă: de la x1 la 

x10 pariuri. Simbolurile Bonus se plătesc numai în timpul jocului Bonus.  

 

 

Simbolul Putere 

 Combinația de 6 sau mai multe simboluri Putere și/sau simboluri Bonus 

declanșează Jocul Bonus. Simbolurile Putere se plătesc numai în timpul jocului 

Bonus. Conform tabelului de plată, se fac plăți pentru acest simbol.  
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Caracteristica Megaways™ 

Fiecare rotire poate produce până la 46 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 1-6. 

 

  

Rotirile Gratuite 

3 sau mai multe simboluri Scatter în timpul Jocului Principal declanșează modul Rotiri 
Gratuite: 

• 6 Simboluri Scatter = 20 de Rotiri Gratuite 

• 5 Simboluri Scatter = 15 Rotiri Gratuite 

• 4 Simboluri Scatter = 10 Rotiri Gratuite 

• 3 Simboluri Scatter = 5 Rotiri Gratuite 
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În timpul Rotirilor Gratuite, toate simbolurile Wild se extind și umplu întreaga rolă. 

 

Jocul Bonus 

 Combinația de 6 sau mai multe simboluri Bonus și/sau simboluri Putere declanșează Jocul 

Bonus. Toate simbolurile Bonus și Putere rămân pe role în timpul Jocului Bonus. În Jocul Bonus, se 

plătesc doar simbolurile Bonus și Putere. Plata este indicată pe simbolul Bonus în moneda aferentă: 

de la x1 la x10 pariuri. Se acordă 3 rotiri suplimentare la începutul Jocului Bonus. Fiecare nou simbol 

Bonus sau simbol Putere resetează numărul de rerotiri la 3. Numărul maxim de simboluri pe role în 

timpul Jocului Bonus este fix și egal cu numărul de simboluri care apăreau pe role în timpul ultimei 

rotiri în Jocul Principal sau în modul Rotiri Gratuite, la declanșarea Jocului Bonus. Jocul Bonus se 

joacă cu ultimul set de pariuri.  
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Booster Rolă și Multiplicator în Jocul Bonus 

 Simbolul Booster poate ateriza aleatoriu pe role cu 2-5 celule în timpul jocului Bonus. 

Simbolul Booster mărește înălțimea rolei cu o celulă suplimentară și adaugă 1 la valoarea 

multiplicatorului. Valoarea inițială a multiplicatorului este x1 pentru fiecare rolă. Înălțimea maximă 

a rolei este de 6 celule. Multiplicatorul este aplicat simbolurilor Bonus la sfârșitul jocului Bonus. 

 

Jackpot-uri pentru Jocul Bonus 
Adună simboluri Putere și câștigă Jackpot-uri: 

● 1 simbol Putere = 5*Pariul Total 
● 2 simboluri Putere = 20*Pariul Total 
● 3 simboluri Putere = 50*Pariul Total 
● 4 simboluri Putere = 150*Pariul Total 
● 5 simboluri Putere = 500*Pariul Total 

● 6 simboluri Putere = 2000*Pariul Total 
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Caracteristica Cumpără Bonus* 

 Jucătorul poate cumpăra suplimentar Bonus pentru 100 de Pariuri 

Totale. Jocul Bonus începe cu 6 sau mai multe simboluri Bonus și/sau Putere. 

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

regionale. Achiziționarea activării modului Joc Bonus nu schimbă și/sau nu 

influențează RTP-ul jocului. 

 

Formarea plăților 

 

 

Megaways™ 

● Megaways™: între 64 și 46.656 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€ 

 
Plătește numai în timpul Jocului Bonus 

x6 
x5 
x4 
x3 
x2 
x1 

 

2000*Pariul Total 
500*Pariul Total 
150*Pariul Total 
50*Pariul Total 
20*Pariul Total 
5*Pariul Total 

2000.00 
500.00 
150.00 
50.00 
20.00 
5.00 

 

 
Plătește numai în timpul Jocului Bonus 

x1 10*Pariul Total 
8*Pariul Total 
7*Pariul Total 
6*Pariul Total 
5*Pariul Total 
4*Pariul Total 
3*Pariul Total 
2*Pariul Total 
1*Pariul Total 

10.00 
8.00 
7.00 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 

 

x3 
 

- - 

  

x6 
x5 
x4 
x3 
x2 

1000 
200 
100 
40 
20 

50.00 
10.00 
5.00 
2.00 
1.00 

 

x6 
x5 
x4 
x3 

 

400 
120 
20 
12 

20.00 
6.00 
1.00 
0.60 
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x6 
x5 
x4 
x3 

 

300 
100 
18 
10 

15.00 
5.00 
0.90 
0.50 

 

x6 
x5 
x4 
x3 

 

200 
80 
16 
8 

10.00 
4.00 
0.80 
0.40 

 

x6 
x5 
x4 
x3 

 

100 
60 
14 
6 

5.00 
3.00 
0.70 
0.30 

 

 

x6 
x5 
x4 
x3 

 

20 
10 
8 
5 

1.00 
0.50 
0.40 
0.25 

 

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 cu 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. 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/

