Κανόνες παιχνιδιού Stickers™


















Το Stickers™ είναι ένας βιντεοκουλοχέρης 5-κυλίνδρων, 3-σειρών που
διαθέτει αντικαταστάσεις Wild και Sticky Wild και Sticky Spins.
Το παιχνίδι παίζεται με 20 γραμμές πονταρίσματος (προκαθορισμένες), 110 επίπεδα στοιχήματος και διάφορες αξίες νομισμάτων.
Το επίπεδο πονταρίσματος ρυθμίζεται με τον επιλογέα ΕΠΙΠΕΔΟ.
Η αξία νομίσματος ρυθμίζεται με τον επιλογέα ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΣΜ.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ προβάλλει τον αριθμό νομισμάτων που είναι διαθέσιμα για
ποντάρισμα.
Όταν παίζετε στο υψηλότερο επίπεδο πονταρίσματος, το ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ παίζει το παιχνίδι με τις μέγιστες γραμμές πονταρίσματος
και την τρέχουσα αξία νομίσματος. Όταν παίζετε σε οποιοδήποτε
χαμηλότερο επίπεδο πονταρίσματος, πρέπει να κάνετε διπλό κλικ
στο ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ για να παίξετε τον γύρο στο επιλεγμένο
επίπεδο.
Η επιλογή ΑΥΤΟΜ. ΠΑΙΧΝΙΔΙ διεξάγει αυτόματα το παιχνίδι για τον
επιλεγμένο αριθμό γύρων.
Οι νικητήριοι συνδυασμοί και πληρωμές γίνονται σύμφωνα με
τον ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .
Το επίπεδο πονταρίσματος είναι ο αριθμός νομισμάτων που
στοιχηματίζονται ανά γραμμή πονταρίσματος.
Μια επιτυχία γραμμής πονταρίσματος σε νομίσματα είναι ίση με την αξία
που προβάλλεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ πολλαπλασιασμένη με το
επίπεδο πονταρίσματος. Αυτό το ποσό πολλαπλασιάζεται επίσης με τυχόν
πολλαπλασιαστές που ισχύουν.
Μια επιτυχία γραμμής πονταρίσματος σε συνάλλαγμα είναι ίση με το
κέρδος σε νομίσματα πολλαπλασιασμένο με την αξία νομίσματος.
Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή πονταρίσματος.
Τα κέρδη γραμμής πονταρίσματος πληρώνουν αν είναι συνεχόμενα από τον
τέρμα αριστερά κύλινδρο στον τέρμα δεξιά.
Προστίθενται τα ταυτόχρονα κέρδη σε διαφορετικές γραμμές
πονταρίσματος.
Όλες οι επιτυχίες σε νομίσματα πληρώνουν μόνο σε γραμμές
πονταρίσματος.

Sticky Spins

















Όταν εάν σύμβολο Wild εμφανίζεται στους κυλίνδρους, λειτουργεί σαν
Sticky Wild και δίνει ένα Sticky Spin.
Τα σύμβολα Wild αντικαθιστούν όλα τα σύμβολα.
Η αντικατάσταση με σύμβολο Wild πληρώνει τον υψηλότερο δυνατό
κερδοφόρο συνδυασμό σε μια γραμμή πονταρίσματος σύμφωνα με
τον ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .
Όταν εμφανίζεται ένα σύμβολο Sticky Wild στους κυλίνδρους, δίνεται ένα
Sticky Spin.
Τα σύμβολα Sticky Wild μπορούν αν βγουν παντού στους κυλίνδρους στο
κύριο παιχνίδι και τα Sticky Spin.
Όλα τα σύμβολα Sticky Wild στους κυλίνδρους από την αρχική περιστροφή
παραμένουν στη θέση τους στου κυλίνδρους στη διάρκεια του Sticky Spin.
Πολλαπλά σύμβολα Sticky Wild που εμφανίζονται στους κυλίνδρους δίνουν
ένα Sticky Spin.
Τα σύμβολα Sticky Wild αντικαθιστούν όλα τα σύμβολα.
Οι αντικαταστάσεις με σύμβολα Sticky Wild πληρώνουν τον μέγιστο
δυνατόν κερδοφόρο συνδυασμό σε μια γραμμή πονταρίσματος σύμφωνα με
τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.
Πρόσθετα Sticky Spin μπορούν να προκληθούν στη διάρκεια ενός Sticky
Spin.
Δίνονται περισσότερα Sticky Spin, εάν περισσότερα Sticky Wild
εμφανιστούν στους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια του Sticky Spin.
Τα Sticky Spin παίζονται στο ίδιο επίπεδο πονταρίσματος και με την ίδια
αξία νομίσματος με την περιστροφή που προκάλεσε τα Sticky Spin.
Τα κέρδη Sticky Spin προστίθενται σε τυχόν κέρδη από την αρχική
περιστροφή.

Λειτουργίες παιχνιδιού


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα διάφορα κουμπιά του παιχνιδιού και
περιγράφονται οι λειτουργίες τους.
Κουμπί

Λειτουργία
Με κλικ ξεκινάτε έναν γύρο παιχνιδιού στο τρέχον
επίπεδο πονταρίσματος και την τρέχουσα αξία
νομίσματος (εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο
διαστήματος).
Με κλικ ανοίγετε το μενού ρυθμίσεων του παιχνιδιού και
επιλέγετε δυνατότητες του παιχνιδιού. Δείτε την ενότητα
ρυθμίσεων παιχνιδιού παρακάτω.

Κάντε κλικ για να σιγήσετε τους ήχους παιχνιδιού ή
χρησιμοποιήστε τον συρόμενο διακόπτη για να ρυθμίσετε
την ένταση του ήχου.
Κάντε κλικ για να ανοίξετε τους κανόνες παιχνιδιού.
Κάντε κλικ για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων
αυτόματου παιχνιδιού και να παίξετε αυτόματα το
παιχνίδι. Επιλέξτε τον αριθμό περιστροφών για το
Αυτόματο παιχνίδι ή ανοίξτε τις ρυθμίσεις για
προχωρημένους για να διαμορφώσετε τις επιλογές
τερματισμού του Αυτόματο παιχνίδι.
Με κλικ στα βέλη που δείχνουν προς τα αριστερά και τα
δεξιά περιηγηθείτε στις σελίδες του ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Κάντε κλικ στο κεντρικό κουμπί για να
επιστρέψετε στο παιχνίδι.
Κάντε κλικ για δείτε τον ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .

Επιλογές ρύθμισης παιχνιδιού






Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις παιχνιδιού, κάντε κλικ στο
εικονίδιο του μηχανικού κλειδιού στον πίνακα παιχνιδιού.
Γρηγ.Περιστροφή. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή γρήγορης
περιστροφής (Δεν διατίθεται σε όλα τα καζίνα).
Οθόνη εισαγωγής. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εισαγωγική οθόνη.
Πατήστε κενό για γύρο. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την λειτουργία του
πλήκτρου κενού.
Ιστορικό παιχνιδιού. Κάντε κλικ για να δείτε το πρόσφατο ιστορικό των
παιχνιδιών σας (Δεν υπάρχει σεΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝ).

Επιλογές αυτόματου παιχνιδιού για προχωρημένους







Για προηγμένες ρυθμίσεις αυτόματου παιχνιδιού επιλέξτε ΑΥΤΟΜ.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ, και στη συνέχεια Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Σε οποιαδήποτε νίκη. Σταματήστε το Αυτόματο Παιχνίδι, όταν κερδίζετε
σε ένα γύρο.
Αν μία μόνο νίκη ξεπερνά τα. Σταματά το αυτόματο παιχνίδι, όταν το ποσό
που κερδίζετε υπερβαίνει ή ισούται με το ποσό που προσδιορίσατε.
Αν τα μετρητά αυξηθούν κατά. Σταματά το αυτόματο παιχνίδι, αν τα
μετρητά αυξηθούν κατά το ποσό που προσδιορίσατε.
Αν τα μετρητά μειωθούν κατά. Σταματά το αυτόματο παιχνίδι, αν τα
μετρητά μειωθούν κατά το ποσό που προσδιορίσατε.
Κάντε κλικ στην Επαναφ. για να διαγράψετε όλες τις προσαρμοσμένες
επιλογές διακοπής αυτόματου παιχνιδιού.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις αυτόματου παιχνιδιού στην
διάρκεια ενός γύρου παιχνιδιού, όλες οι ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν μετά
την ολοκλήρωση του γύρου ή της λειτουργίας του παιχνιδιού.



Σημείωση: Αν αποσυνδεθείτε ενώ παίζετε, όλες οι ρυθμίσεις αυτόματου
παιχνιδιού θα επανέλθουν στις προεπιλογές όταν ξαναφορτώσετε το
παιχνίδι.

Πρόσθετες πληροφορίες




Οι ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις των παιχνιδιών μπορεί να
υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου τυχερών
παιχνιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες για τα εξής, ανατρέξτε στον
δικτυακό τόπο τυχερών παιχνιδιών:
o Διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση ημιτελών
γύρων παιχνιδιού.
o Διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου αδρανείς συνεδρίες
παιχνιδιού τερματίζονται αυτόματα.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας στο υλικό/λογισμικό του παιχνιδιού, όλα τα
πονταρίσματα παιχνιδιών και οι πληρωμές που επηρεάζονται θα θεωρούνται
άκυρα και όλα τα πονταρίσματα που επηρεάζονται θα επιστρέφονται.

Επιστροφή στον παίκτη


Η θεωρητική απόδοση στον παίχτη για αυτό το παιχνίδι είναι 96.69%

Μεταφράσεις Ορολογίας Παιχνιδιού
Σημείωση: Ο ακόλουθος πίνακας ισχύει μόνο αν παίζετε σε διαφορετική γλώσσα
από τα Αγγλικά.

Αγγλικός όρος

Μεταφρασμένος όρος

Wild

Μπαλαντέρ

Sticky Wild

Σταθερό Μπαλαντέρ

Sticky Spin

Μόνιμη περιστροφή

