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Jurnal de modificări 
 

Versiune Data Cine Rezumatul modificărilor 

0.2 24.07.2018 KC Actualizări pentru certificare 

0.3 03.08.2018 KC Versiunea finală pentru certificarea jocului 

0.3.1 16.08.2018 KC Actualizarea raportului testului de certificare 

0.3.2 21.8.2018 KC Actualizări suplimentare după testarea certificării 

0.3.3 23.8.2018 KC Actualizare pentru a evidenția funcționalitatea autoplay actualizată  

0.3.4 07.09.2018 KC Potențialul câștig maxim actualizat 
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1.0 Scopul documentului 
Conținutul acestui document servește la descrierea exactă a formei, funcției și 
caracteristicilor jocului cunoscut sub numele de Wild ReelsTM.  
 

2.0 Reguli joc 
Wild ReelsTM este un slot video cu o temă neon, de discotecă. Jocul oferă înlocuitori de wild 
și free spins. 
 
Jocul se joacă cu cinci role, cu trei simboluri afișate pe fiecare și zece linii de plată plătind de 
la stânga la dreapta. 
 
Jucătorul selectează un nivel de pariu folosind butonul de Nivel Pariu de pe ecranul jocului 
principal. 
 
O monedă este pariată per linie de plată. Valoarea monedei este setată automat la o zecime 
din nivelul pariului. Combinațiile câștigătoare și plățile se fac în funcție de tabelul de plată. 
 
Câștigurile per linia de plată sunt înmulțite cu valoarea pariului per linie. Se adaugă câștiguri 
simultane sau coincidente pe diferite linii de plată 
 
Jocul automat rulează automat jocul cu numărul selectat de runde. 
 
 
Mecanica Jocului 
Jocul are o mecanică de joc în care cel puțin o rolă (și uneori două sau trei role) constau doar 
din simboluri wild. Orice rolă sau role care vor fi „toate wild-uri” sunt afișate jucătorului 
înainte ca rolele rămase să își încheie spin-urile. 
 
Funcționalități joc 
 

● Există nouă simboluri obișnuite 
○ Star, BAR, 77, Bells și Cherry 
○ Patru roiale (Valet, Damă, Popă și As) 

● Scatters („minge disco”): 
○ Trei simboluri scatter care apar oriunde pe role declanșează 8 free spins.  
○ Patru simboluri scatter care apar oriunde pe role declanșează 15 free spins. 

● Wilds („disc auriu”): 
○ În plus, scatter-ul este, de asemenea, un wild și, ca atare, înlocuiește toate 

simbolurile obișnuite pentru a produce câștigul cel mai mare posibil al liniei. 
○ În jocul de bază, una sau (ocazional) două role conțin doar simboluri wild 

pentru fiecare rotire.  
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○ În timpul Free Spins, două sau (ocazional) trei role conțin doar simboluri wild 
pentru fiecare rotire. 

○ Wild-ul este, de asemenea, un simbol plătitor. 
● Free Spins: 

○ Free spins pot fi redeclanșate.  
○ La orice Free Spin, trei simboluri Scatter vor extinde secvența de free spins 

cu încă opt free spins (până la câștigarea premiului maxim). 

3.0 Linii de plată & tabel de plăți 
 
Linii de plată 

 
Liniile de plată plătesc de la stânga la dreapta 
 
Tabel de plăți 

Simbol X2 X3 X4 X5 

HP1 (stea) - 40 100 500 

HP2 (bară) - 20 50 150 

HP3 (77) - 10 20 50 

HP4 (clopoței) - 8 16 40 

HP5 (cireșe) - 8 16 40 

LP1 (as) - 4 8 20 

LP2 (popă) - 4 8 20 

LP3 (damă) - 4 8 20 

LP4 (valet) - 4 8 20 

Wild - 40 100 500 

Câștiguri pe linia de plată: monedele câștigate se înmulțesc cu numărul de monede pariate 
per linie. 
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Simboluri 
 
În total sunt unsprezece simboluri diferite în Wild Reels: 

● Scatter-ul 
● Wild-ul 
● Cinci simboluri de plată mari 
● Patru simboluri de plată mică 

 
 
 
Simboluri Scatter și Wild 

Scatter Wild 

  
 
Simboluri de plată mare 

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 

     

 
Simboluri de plată mică 

LP1 LP2 LP3 LP4 n/a 

    

n/a 
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4.0 Funcții joc 
 
Interfața utilizatorului 
 
Tabelul de mai jos descrie comportamentul butoanelor interfeței utilizatorului din joc. 

 

Buton de Spin 
 

- Faceți clic pentru a începe o rundă a jocului la nivelul 
pariului actual și valoarea monedei 

 

Buton Spin (în timpul spinului) 
 

- Faceți clic pentru a opri rapid animațiile pe rolă sau orice 
alte animații câștigătoare. 

- Nu oprește funcția autoplay. 

 

Buton de Joc Automat 
 

- Faceți clic pentru a deschide meniul pop-up de joc automat 

 

Butonul de Joc Automat (cu joc automat activ) 
 

- Numărul afișează câte rotații cu joc automat rămân 
- Faceți clic pentru a opri jocul automat 

 

Buton nivel pariere 
 

- Faceți clic pentru a deschide meniul pop-up cu nivelul 
pariului 

 

Setări meniu hamburger 
 

- Faceți clic pentru a deschide setările, tabelul de plată și 
regulile jocului 

 

Buton Audio 
 

- Faceți clic pentru a activa/dezactiva tot sunetul 

Meniuri pop-up 
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Sumă pariu 

 
Meniul pop-up pentru suma pariului afișează toate sumele disponibile. Suma selectată în 
prezent este evidențiată cu verde Dacă jucătorul face clic pe o sumă diferită, meniul este 
apoi ascuns, iar suma de pariu recent selectată este acum afișată în ecranul principal al 
jocului. Jucătorul poate face clic și pe iconița „Înapoi” pentru a reveni la ecranul principal al 
jocului, fără a face modificări la valoarea pariului. 
 
Joc automat 

 
Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc 
automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul face clic pe una dintre opțiunile de număr de 
spin-uri disponibile. Acest buton se va evidenția verde. Jucătorul trebuie apoi să stabilească 
o limită de pierdere (trebuie să fie mai mare de 0) și apoi să facă clic pe butonul de rotire 
pentru a confirma intenția sa. Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat pe ecranul 
principal al jocului, cu jocul automat activat. 
 
De asemenea, jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat 
jocul automat. Acestea includ: 

● Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător. 
● Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător. 
● Oprirea jocului automat atunci când intră în Free Spins 

Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în 
mod implicit atunci când reîncărcați jocul. 
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Făcând clic pe pictograma hamburger de setări de pe ecranul principal al jocului, jucătorul 
poate accesa: 

● Meniul de setări 
● Tabelul de plăți 
● Regulile de joc 

 
Meniul de setări 

 
Meniul de setări permite jucătorului să: 

● Comute între viteza de rotire normală și cea rapidă. 
● Seteze un memento temporizat („Verificare Stare”). 
● Seteze dacă ecranul splash ar trebui să apară la încărcare. 
● Oprească tot sunetul 
● Schimbe volumul muzicii. 
● Modifice volumul efectelor sonore. 

 
Când este jucat într-un browser mobil, setările jocului includ, de asemenea, o opțiune de a 
modifica orientarea unor aspecte ale interfeței de utilizare pentru vizualizarea din stânga, 
dreapta sau centrală. Aceasta include butoanele de rotire, nivel de pariere și redare 
automată de pe ecranul principal al jocului, precum și câteva aspecte ale meniului pop-up cu 
setări. 
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5.0 Setări joc & Reglementare 
 
Timp actual 
 
Jocul arată timpul actual în orice moment (în partea stângă jos a ecranului). Timpul este 
preluat de la computerul sau ceasul sistemului de dispozitiv al jucătorului. 
 
Verificare stare 
 
În cazul în care operatorul nu oferă această funcționalitate, jucătorul poate alege să 
stabilească un memento pentru 30, 60 sau 90 de minute din meniul de setări.  
 
Pentru a accesa acest lucru, jucătorul: 
 

1. Faceți clic/atingeți pictograma „Setări hamburger”.  
2. Setările, tabelele de plată, regulile jocului și pictogramele apar din josul ecranului. Pe 

telefon, sunt vizibile și butoanele home și mut. 
3. Jucătorul face clic/atinge pictograma de setări. 
4. Este afișat meniul de setări. 
5. Sub „Setare memento”, jucătorul poate selecta una dintre cele trei opțiuni posibile 

(30, 60 și 90 de minute). 
6. Jucătorul face clic/apasă pe „Închide” pentru a reveni la joc. 
7. Dacă jucătorul continuă să joace după ce a fost atins intervalul ales, atunci este afișat 

un pop-up cu un memento de text și intervalul de timp menționat. Ecranul pop-up 
conține: 

a. Notificare privind intervalul de timp selectat pentru memento 
b. Link pentru a reveni la joc 
c. Link pentru a ieși din joc 

 
 
Informații suplimentare 
 
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de joc. 
 

● Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate. 
● Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat. 

 
În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc 
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate. 
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6.0 Versiuni joc 
 
Desktop 

ID Joc: WildReels 

 

 
Fig 1: Ecran desktop joc 

 
Mobil (dacă este diferit) 

ID Joc: n/a 

   
Fig 2 & 3: Ecrane de joc portret și peisaj 
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7.0 Modelul Matematic 
 

Număr de role: 5 

Număr de monede: 10 

Număr de linii de plată: 10 

Denominații:  0.01, 0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00 

Pariu Minim*** 0.10 

Pariu Maxim***: 10.00 

Expunere Maximă***: 135,000 

Volatilitate: Mediu 

Disponibilitatea jocului demo: Da 

 
● Expunerea maximă este o limită dură aplicată de platforma de joc 
● Valuta monedei este marcată cu asteriscuri (***) lângă textul de jos din toate 

tabelele. 
● Valorile evidențiate pot fi modificate de către operator.  
● Valorile subliniate și cele marcate cu evidențiate sunt setări implicite atunci când 

există un set limitat de opțiuni pentru o setare.  
● Toate valorile valutare se referă la un multiplicator de monedă de 1, care este exact 

pentru EUR, USD și GBP. Pentru alte valute, se poate utiliza un alt multiplicator. De 
exemplu: SEK are multiplicatorul de monedă 10. Toate valorile legate de monedă ar 
trebui astfel să fie înmulțite cu 10 pentru SEK. Exemplu: 10€ = 10$ = 10£ = 100 SEK.  

● Pentru jocurile bazate pe denumiri, cum ar fi cele video poker și sloturi, câștigul 
maxim se bazează pe pariul maxim, care este egal cu monedele x linii (mâini) x 
denominarea maximă. Denumirea maximă nu este întotdeauna activată implicit, 
astfel încât câștigul maxim implicit poate fi mai mic decât cel declarat.  

 
Configurații privind câștigul teoretic al jucătorului (RTP) 

Implicit 97.0 % 

Alternativa #1 n/a 

Alternativa #2 n/a 

Alternativa #3 n/a 

8.0 Informații tehnice 
Rezoluție Nativă 1280x720 

Aspect Ratio - Nativ 16:9 
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Tehnologie JavaScript/HTML5 

Suport HTML5 Canvas DA 

Suport WebGL DA 

Browser Desktop DA 

Browser Tabletă DA 

Browser Mobil DA 

9.0 Informații suplimentare 
 
Traducerile terminologiei jocului 
 
Notă: Următorul tabel se aplică numai dacă jucați într-o altă limbă decât engleza. 
 

Termen Engleză Termen Tradus 

Wild Wild 

All Wilds Toate Wild-urile 

 


