Regras do jogo Stickers™


















Stickers™ é um caça-níqueis de vídeo de 5 cilindros e 3 linhas apresentando
substituições Wild e Sticky Wild e Sticky Spins.
O game é jogado com 20 linhas de aposta (fixas), entre 1 a 10 níveis de
apostas e diferentes valores de moedas.
O nível de aposta é definido usando o seletor NÍVEL.
O valor da moeda é definido usando o seletor VALOR DA MOEDA.
MOEDAS exibe o número de moedas disponíveis para apostar.
Ao jogar no nível de aposta mais alto,APOSTA MÁXIMA joga o jogo nas
linhas de aposta máximas e no valor de moeda atual. Ao jogar em qualquer
nível de aposta inferior, APOSTA MÁXIMA deve ser clicada duas vezes
para jogar a rodada no nível selecionado.
JOGO AUTO Permite jogar automaticamente o número selecionado de
rodadas.
Os pagamentos e as combinações ganhadoras correspondem aos indicados
na TABELA DE PAGAMENTOS.
O nível de aposta é o número de moedas por linha de aposta.
O prêmio em moedas de uma linha de aposta é igual ao valor indicado
na TABELA DE PAGAMENTOSmultiplicado pelo nível de aposta. Este
valor também é multiplicado por quaisquer multiplicadores aplicáveis.
O prêmio em dinheiro de uma linha de aposta é igual ao prêmio em moedas
multiplicado pelo valor da moeda.
Apenas o maior prêmio por linha de aposta é pago.
Os prêmios das linhas de aposta são pagos se estiverem em sucessão a partir
do primeiro cilindro à esquerda para o primeiro cilindro à direita.
Prêmios simultâneos em uma linha de aposta são adicionados.
Todos os prêmios em moeda pagam apenas nas linhas de aposta.

Sticky Spins






Quando um símbolo Wild aparece nos cilindros, ele age como um Sticky
Wild e dá um Sticky Spin.
Símbols Wild substituem todos os símbolos.
A substituição com símbolo Wild paga a combinação ganhadora mais alta
possível em uma linha de aposta, de acordo com a TABELA DE
PAGAMENTOS.
Quando um símbolo Sticky Wild aparece nos cilindros, um Sticky Spin é
dado.












Símbolos Sticky Wild podem aparecer em qualquer lugar nos cilindros
durante o jogo principal e Sticky Spins.
Todos os símbolos Sticky Wild nos cilindros de uma rodada inicial
permanecem em posição nos cilindros durante o Sticky Spin.
Vários símbolos Sticky Wild aparecendo nos cilindros dão um Sticky Spin.
Símbolos Sticky Wild substituem todos os símbolos.
A substituição de símbolo Sticky Wild paga a mais alta combinação possível
de prêmio em uma linha de aposta de acordo com a TABELA DE
PAGAMENTOS.
Sticky Spins adicionais podem ser ativados durante o Sticky Spin.
Mais Sticky Spins são dados, se mais Sticky Wilds aparecerem nos cilindros
durante o Sticky Spin.
Sticky Spins são jogados no mesmo nível de aposta e valor de moeda que a
rodada que ativou Sticky Spins.
Prêmios de Sticky Spin são adicionados aos prêmios a partir da rodada
inicial.

Funções de jogo


A tabela abaixo lista os diferentes botões presentes no jogo e descreve suas
funções.
Botão

Função

Clique para iniciar uma partida com o nível de aposta e
valor da moeda atuais (ou pressione a barra de espaço).

Clique para abrir o menu de configurações de jogo e
selecionar as opções do jogo. Consulte a seção de
Configurações de Jogo abaixo.
Clique para silenciar o jogo ou use a barra deslizante para
ajustar o volume.
Clique para abrir as regras do jogo.
Clique para abrir o menu de configurações e jogar o game
automaticamente. Selecione o número de partidas para
jogar no Jogo automático ou abra as Configurações
Avançadas para configurar as opções de parada do Jogo
automático.
Clique nas setas apontando para esquerda ou direita para
navegar pelas páginas daTABELA DE

PAGAMENTOS. Clique no botão central para retornar
ao jogo.
Clique para ver a TABELA DE PAGAMENTOS.

Opções de configuração do jogo






Para acessar as configurações do jogo, clique no ícone de chave inglesa no
painel do jogo.
Giro rápido. Liga ou desliga a opção de giro rápido (Não disponível em
todos os cassinos).
Tela de introdução. Liga ou desliga o filme de introdução.
Barra de espaço p/ girar. Liga ou desliga a função da barra de espaço.
Histórico do jogo. Clique para ver o histórico do jogo mais recente (não
disponível quando estiverJOGANDO POR DIVERSÃO).

Opções avançadas de jogo automático







Para definir opções de jogo automático, clique em JOGO AUTO e depois
em Configurações avançadas.
Em qualquer prêmio. Parar a jogada automática quando você ganhar numa
rodada.
Se o prêmio simples exceder. Interrompe o Jogo Automático quando seus
ganhos forem iguais ou superiores ao valor especificado.
Se o valor for superior a. Interrompe o Jogo Automático se o seu saldo
aumentar até o valor especificado.
Se o valor for inferior a. Interrompe o Jogo Automático se o valor for
inferior ao valor especificado.
Clique em Reiniciar para limpar todas as opções de Parar Reprodução
Automática selecionadas.



Nota: Quando as configurações do Autoplay forem alteradas durante uma
rodada, todas as configurações entrarão em efeito assim que a rodada ou
bonificação for concluída.



Nota: Se você for desconectado enquanto estiver jogando, todas as
configurações do Jogo Automático retornarão aos valores padrão quando o
jogo for recarregado.

Informações adicionais





Os recursos e configurações de jogo a seguir podem estar sujeitos aos
termos e condições do site de jogo. Para obter mais informações sobre os
itens a seguir, consulte o site do jogo:
o Os procedimentos usados para gerenciar rodadas inacabadas.
o O tempo após o qual sessões de jogo inativas são encerradas
automaticamente.
Caso haja uma falha no hardware/software de jogo, todos os pagamentos e
apostas de jogo afetados são invalidados e todas as apostas afetadas são
reembolsadas.

Devolvido ao jogador


O retorno teórico ao jogador para este jogo é 96.69%

Tradução da Terminologia do Jogo
Nota: A tabela a seguir é aplicável apenas se você estiver jogando em um idioma
diferente do inglês.

Termo em Inglês

Termo Traduzido

Wild

Coringa

Sticky Wild

Coringa Adesivo

Sticky Spin

Rodada pegajosa

