Правила на играта Stickers™


















Stickers™ е ротативка с 5 барабана и 3 реда, която разполага с Wild и
Sticky Wild заместители и Sticky Spins.
Играта се играе с 20 линии на залагане (фиксирани), 1-10 нива на
залагане и различни стойности на жетоните.
Нивото на залагане се настройва с помощта на селектора НИВО.
Стойността на жетоните се настройва с помощта на
селектора СТОЙНОСТ МОН..
МОНЕТИ показва броя на монетите, които можете да заложите.
Когато играете на най-високо ниво на залаганеl,МАКС. ЗАЛОГ играе
играта на максималните линии на залагане и текущата стойност на
жетоните. Когато играете на по-ниско ниво на залагане, МАКС.
ЗАЛОГ трябва да се натисне два пъти, за да изиграете рунда на
избраното ниво.
АВТОМ. ИГРА автоматично стартира играта за избрания брой
рундове.
Печелившите комбинации и сумите за изплащане се формират
според ТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ.
Ниво на залагане е броят жетони, заложени на линия на залагане.
Печалбата от линията на залагане в жетони е равна на стойността,
показана в ТАБЛИЦА С ПЕЧАЛБИТЕ, умножена по нивото на
залагане. Тази сума също се умножава по всеки приложим множител.
Печалбата от линия за залагане във валута е равна на печалбата в
жетони, умножена по стойността на жетона.
Изплаща се само най-високата печалба на линия за залагане.
Печалбите от линия на залагане се изплащат, ако са последователни от
най-левия към най-десния барабан.
Едновременните печалби на линията на залагане се добавят.
Всички жетонни печалби се изплащат само на линии на залагане.

Sticky Spins




Когато Wild символ се появи на барабаните, той действа като Sticky
Wild символ и носи едно Sticky Spin.
Wild символите заместват всички символи.
Wild символът носи възможно най-голямата печеливша комбинация на
линия на залагане съгласноТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ.













Когато Sticky Wild символ се появи на барабаните, печелите Sticky
Spin.
Sticky Wild символите могат да се появят навсякъде на барабаните по
време на основната игра и Sticky Spins.
Всички Sticky Wild символи на барабаните от първоначалното
завъртане остават на позиция на барабаните по време на Sticky Spin.
Множество Sticky Wild символа, появяващи се на барабаните, носят
едно Sticky Spin.
Sticky Wild символите заместват всички символи.
Заместването на Sticky Wild символа изплаща възможно най-високата
печеливша комбинация на линия на залагане съгласно ТАБЛИЦА НА
ПЕЧАЛБИТЕ.
Допълнителни Sticky Spins могат да се активират по време на Sticky
Spin.
Печелите допълнителни Sticky Spins, ако допълнителни Sticky Wilds се
появят на барабаните по време на Sticky Spin.
Sticky Spins се играят на същото ниво на залагане и стойност на
жетоните, както завъртането, активирало Sticky Spins.
Sticky Spin печалбите се добавят към всики печалби от първоначалното
залагане.

Функции на играта


В долната таблица са изброени различните бутони на играта и тяхната
функция.
Бутон

Функция

Кликнете, за да стартирате рунд на текущото ниво на
залога и стойност на жетоните (можете да натиснете и
интервала).

Кликнете, за да отворите менюто с настройки на
играта и изберете желаните опции. Виж "Настройки
на играта" по-долу.
Кликнете, за да спрете звука на играта или
използвайте плъзгача, за да регулирате силата на
звука.
Кликнете, за да отворите правилата на играта.
Кликнете, за да отворите менюто за настройките на
автоматична игра и играйте играта автоматично.

Изберете броя завъртания в Автоматична игра или
отворете Pазширени Настройки, за да конфигурирате
опциите за спиране на Автоматична игра.
Кликнете върху стрелките, сочещи наляво или
надясно, за да прелистите страниците на ТАБЛИЦА
НА ПЕЧАЛБИТЕ. Кликнете върху бутона в средата,
за да се върнете към играта.
Щракнете, за да видите ТАБЛИЦА НА
ПЕЧАЛБИТЕ.

Опции за настройка на играта






За достъп до настройките на играта щракнете върху иконата на гаечен
ключ в контролния панел.
Бързо въртене. Включва или изключва опцията за бързо завъртане (Не
се предлага от всички казина).
Начален екран. Включва или изключва началния екран.
Нат. интерв. за завърт. Включва или изключва функцията на
интервала.
Хронология на игрите. Щракнете, за да видите хронологията на
играта (Не е на разположение приИГРА ЗА УДОВОЛСТВИЕ).

Разширени опции за автоматична игра








За да настроите разширените опции за автоматично разиграване
натиснете АВТОМ. ИГРА, след което натиснете Разширени
настройки.
При всяка печалба. Спира автоматичната игра, ако спечелите.
Ако една печалба превиши. Спира автоматичната игра, ако печалбата
превиши или е равна на посочената сума.
Ако парите се увеличат с. Спира автоматичната игра, ако парите се
увеличат с посочената сума.
Ако парите намалят с. Спира автоматичната игра, ако парите намалят
с посочената сума.
Натиснете Пър. наст., за да изчистите всички избрани опции в Край на
автоматична игра.



Забележка: Когато по време на рунд променяте Autoplay настройки на
всички настройки ще влязат в сила след завършване на рунда или
функцията.



Забележка: Ако по време на играта връзката се разпадне, при
възобновяване на играта ще се върнат всички първоначални настройки
на всички настройки на АВТОМ. ИГРА.

Допълнителна информация




Следните настройки и функции на играта могат да бъдат обект на
правилата и условията на игралния сайт. За повече информация
относно това, посетете уебсайта за игри:
o Процедури, използвани за да се управляват незавършените
рундове на играта.
o Времето, след което неактивните сесии на играта автоматично
завършват.
В случай на неизправност на игралния хардуер/софтуер, всички
засегнати залози и плащания се нулират, а засегнатите залози се
възстановяват.

Връщане към играча


Теоретичното връщане към играч в тази игра е 96.69%

Превод на терминологията на играта
Забележка: Следната таблица се прилага само ако играете на език, различен
от английския език.

Английски термин

Преведен термин

Wild

Wild

Sticky Wild

Стики уайлд

Sticky Spin

Лепкаво завъртане

