Pravidla hry Stickers™


















Stickers™ je 5válcový video automat se 3 řádky, zástupnými symboly Wild
a Sticky Wild a opětovnými roztočeními Sticky Spins.
Hra se hraje s 20 sázkovými řadami (fixními), 1-10 úrovněmi sázek a
různými hodnotami mincí.
Výše sázky se nastaví s použitím volby ÚROVEŇ.
Hodnota mince se nastaví s použitím volby HODN. MINCE.
Ukazatel MINCE zobrazuje počet mincí, které lze vsadit.
Při hře s maximální úrovní sázky se možností MAX. SÁZKA spouští hra s
maximálním počtem sázkových řad a aktuální hodnotou mince. Na
jakékoliv nižší úrovni sázky je na tlačítko MAX. SÁZKA nutné kliknout
dvakrát, aby se kolo spustilo se zvolenou úrovní.
Pomocí možnosti AUTOM. HRA lze automaticky odehrát vybraný počet
kol.
Výherní kombinace a výplaty stanoví TABULKA VÝPLAT.
Výše sázky je počet mincí na sázkovou řadu.
Výhra za sázkovou řadu v mincích se rovná hodnotě zobrazené
v TABULKA VÝPLAT znásobené výší sázky. Tato částka je rovněž
znásobena platným násobitelem.
Výhra za sázkovou řadu v měně se rovná výhře v mincích znásobené
hodnotou mince.
Vyplácí se pouze nejvyšší výhra na sázkovou řadu.
Výhry ze sázkových řad se vyplácí v pořadí zleva doprava.
Současné výhry v sázkové řadě se sčítají.
Peněžní výhry se vyplácejí jen ve výherních řadách.

Sticky Spins






Když se na válcích objeví symbol Wild, chová se jako symbol Sticky Wild a
dojde k udělení jednoho roztočení Sticky Spin.
Symboly Wild nahrazují všechny symboly.
Vyplácí se nejvyšší možné výherní kombinace za nahrazení symbolem Wild
na sázkové řadě v souladu sTABULKA VÝPLAT.
Když se na válcích objeví symbol Sticky Wild, dojde k udělení roztočení
Sticky Spin.
Symboly Sticky Wild se mohou objevit kdekoliv na válcích, a to jak během
hlavní hry, tak i při Sticky Spins.










Všechny symboly Sticky Wild z původního roztočení zůstanou na svých
pozicích na válcích i během následného režimu Sticky Spin.
Objeví-li se na válcích více symbolů Sticky Wild, dojde k udělení jednoho
roztočení Sticky Spin.
Symboly Sticky Wild zastupují všechny symboly.
Symboly Sticky Wild nahrazují ostatní symboly tak, aby ve výherní řadě
vznikla nejvyšší možná výherní kombinace dle TABULKY VÝPLAT.
Během režimu Sticky Spin se mohou aktivovat další roztočení Sticky Spins.
Pokud se během režimu Sticky Spin objeví další symboly Sticky Wild,
dojde k udělení dodatečných roztočení Sticky Spins.
Režim Sticky Spins probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako
roztočení, které režim Sticky Spins aktivovalo.
Výhry z roztočení Sticky Spin jsou přičítány k výhře z úvodního roztočení.

Herní funkce


Stůl uvádí rozdílná tlačítka, která se ve hře nachází a popisuje jejich funkce.
Tlačítko

Funkce

Kliknutím spusťte herní kolo s aktuální výší sázky a
hodn. mince (případně stiskněte mezerník).

Kliknutím otevřete menu herního nastavení a vyberte
možnosti hry. Viz část Nastavení hry níže.
Kliknutím ztlumíte zvuky nebo pro nastavení zvuku
použijte posuvník.
Kliknutím otevřete pravidla hry.
Kliknutím otevřete nastavení Automatické hry a hru
odehrajte automaticky. Vyberte počet roztočení pro
Automatická hra nebo otevřete Pokročilá nastavení a
nastavte možnost zastavení Automatická hra.
Klikněte na šipky směřující doleva nebo doprava a
přejděte na TABULKA VÝPLAT. Pro návrat do hry
klikněte na prostřední tlačítko.
Kliknutím zobrazíte TABULKU VÝPLAT.

Možnosti nastavení hry







Herní nastavení otevřete klepnutím na ikonu klíče na herním panelu.
Rychlé otočení. Zapíná a vypíná možnost rychlého roztočení (není k
dispozici ve všech kasinech).
Úvodní obrazovka. Zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem. Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
Historie her. Klepnutím zobrazíte historii her (není k dispozici v
režimu HRA PRO ZÁBAVU).

Pokročilá nastavení automatické hry







Chcete-li nastavit pokročilé možnosti pro automatickou hru, klikněte na
možnost AUTOM. HRA a potom na možnost Pokročilá nastavení.
Při jakékoliv výhře. Zastavit automatickou hru při výhře.
Když jedna výhra překročí. Zastavuje automatickou hru, když vyhraná
částka překročí zadanou částku nebo když se jí bude rovnat.
Když se hotovost navýší o. Zastavuje automatickou hru, když se stav účtu
zvýší o zadanou částku.
Když se hotovost sníží o. Zastavuje automatickou hru, když se stav účtu
sníží o zadanou částku.
Kliknutím na Obnovit smažte všechny vybrané možnosti pro zastavení
automatické hry.



Poznámka: při změně nastavení Autoplay během herního kola budou
nastavení platná jakmile bude herní kolo nebo funkce dokončená.



Poznámka: Jste-li během hry odpojeni, všechna nastavení hry se při dalším
spuštění hry vrátí do výchozího nastavení.

Další informace




Následující herní funkce a nastavení mohou podléhat podmínkám herní
stránky. Více informací k následující tematice naleznete na herní stránce:
o Postupy používané pro správu nedokončených herních kol.
o Doba, po které se automaticky ukončí neaktivní herní relace.
V případě chybné funkce herního hardwaru/softwaru jsou všechny
ovlivněné sázky a výplaty považovány za neplatné a všechny ovlivněné
sázky budou vráceny.

Zpět k hráči


Teoretická návratnost hráči v této hře je 96.69%

Překlady herní terminologie

Poznámka: Následující tabulka platí pouze pokud hrajete v jiném jazyce než je
angličtina.

Anglický výraz

Přeložený výraz

Wild

Wild

Sticky Wild

Lepivý žolík

Sticky Spin

Lepivé roztočení

