
Reguli Fruit Nova RO  

Bine ai venit la regulile jocului Fruit Nova! 

Fruit Nova este un joc video de tip „slot machine” cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 5 linii de 
plată fixe. Jocul are 7 simboluri obișnuite și simbol Scatter. Obiectivul este de a roti rolele astfel încât 
simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de plată existente. Cu cât simbolurile din 
combinația câștigătoare sunt mai scumpe, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de simboluri 
necesare pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de plată sunt afișate 
în tabelul de plată. 

Caracteristicile jocului 
 
SCATTER 
Combinația de simboluri Scatter se formează indiferent de poziția sa pe role. 
 
Modul de joc 
 

• Rotire 
Când ești gata să trimiți pariul, fă clic pe Rotire pentru a porni jocul. Suma pariului este 
dedusă din soldul tău și runda jocului începe. 
 

• Sold 
Afișează soldul contului tău. Fă clic pe Sold pentru a deschide meniul de setări ale Pariului. 
 

• Pariu 
Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Fă clic pe Pariu pentru a deschide un meniu de 
setări ale pariului. Făcând clic pe butonul de setări Pariu (monede+angrenaj), poți deschide 
interfața de setări ale pariului și seta valoarea pariului. 
 

• Câștig 
Afișează câștigul pentru rotirea curentă sau ultimul pas pentru plata câștigului. 
 

• Bară laterală 
Deschide interfața de opțiuni pentru bara laterală, în care poți porni/opri sunetul, porni/opri 
modul turbo. De asemenea, butoanele situate pe bara laterală: reguli, tabel de plată, istoric și 
setări. 
 

• Rotire Automată 
Fă clic pe butonul Rotire automată pentru a deschide interfața de setări Rotiri automate și 
alege numărul de rotiri automate și condițiile suplimentare pentru a opri rotirile automate. 
Numărul selectat de rotiri începe automat cu aceeași valoare a pariului ca și rotirea în care 
modul rotiri automate este activat. În orice moment poți face clic pe butonul Rotire automată 
din nou pentru a opri rotirile automate. Fă clic pe butonul Rotire pentru a accelera animarea 
rolelor. 
 

• Setări 
Făcând clic pe butonul Setări, poți deschide interfața de setări ale jocului și schimba setările 
de sunet, introducere și setările vizuale. 
 

• Tabel de plată 
Afișează toți coeficienții pentru fiecare combinație de simboluri, descrierea caractristicilor 



jocului și toate informațiile despre liniile de plată. 
 

• Istoric 
Făcând clic pe butonul Istoric, poți revizui și rejuca ultimele runde de joc pierdute. 
Actualizarea listei de istoric poate dura un timp. 
 

• Reguli 
Afișează descrierea completă a regulilor și caracteristicilor jocului. 

 
Cum se calculează câștigul combinației 
Calculează numărul de simboluri identice situate pe role învecinate începând din extrema stângă. 
Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afișat în tabelul de plată. 
Câștigul liniei de plată este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul. 
Se plătește doar cel mai mare câștig din linia de plată. 
 
Randomizare 
Rolele sunt rotite cu șansă egală pentru fiecare poziție de oprire dată de un generator de numere 
aleatoriu. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG. 

Randamentul pentru jucător 
Randamentul teoretic al jucătorului este 96%. 

Informații suplimentare 
Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile. Regulile jocului din data de 10.19.2020 

http://evoplay.games/RNG

