Stickers™ -pelin säännöt


















Stickers™ on 5 kiekon ja 3 rivin videokolikkopeli, jossa on korvaavia Wildja Sticky Wild -merkkejä ja Sticky Spins.
Peliä pelataan 20 panoslinjalla (kiinteät), 1-10 panostasolla ja eri
kolikkoarvoilla.
Panostaso asetetaan TASO-valitsimella.
Arvo asetetaan KOLIKON ARVO-valitsimella.
KOLIKOITA ilmoittaa pelattavissa olevien kolikoiden määrän.
Kun pelataan korkeimmalla panostasolla, MAKSIMIPANOS pelaa peliä
suurimmalla panoslinjojen määrällä ja valitulla kolikon arvolla. Kun
pelataan jollakin matalammalla panostasolla, pelataan kierros valitulla
tasolla klikkaamalla MAKSIMIPANOS-kohtaa kaksi kertaa.
AUTOMAATTIPELI pelaa peliä automaattisesti valitun kierrosluvun ajan.
Voittoyhdistelmät ja voitot perustuvat VOITOT-voittotaulukkoon.
Panostaso on kolkkojen määrä panoslinjaa kohti.
Panoslinjan voitto kolikoissa vastaa kohdassa VOITOT näkyvää arvoa
kerrottuna panostasolla. Tämä summa kerrotaan myös mahdollisilla
tapauskohtaisilla kertoimilla.
Panoslinjan voitto kolikoissa vastaa voittoa kolikoissa kerrottuna kolikon
arvolla.
Vain panoslinjan suurin voitto maksetaan.
Panoslinjavoitot maksetaan, jos ne ovat järjestyksessä
vasemmanpuoleisimmasta kiekosta oikeaan.
Eri panoslinjojen samanaikaiset voitot lasketaan yhteen.
Kaikki kolikkovoitot maksetaan vain panoslinjoista.

Sticky Spins







Kun Wild-merkki ilmestyy kiekoille, se toimii Sticky Wildin tavoin ja siitä
voittaa yhden Sticky Spinin.
Wild-merkit korvaavat kaikki merkit.
Korvaavista Wild-merkeistä maksetaan suurin voittoyhdistelmä
panoslinjalla kuten ilmoitettu kohdassaVOITOT.
Kun Sticky Wild -merkki ilmestyy kiekoille, myönnetään Sticky Spin.
Sticky Wild -merkit voivat esiintyä missä tahansa kiekoilla pääpelissä ja
Sticky Spins-kierroksilla.
Kaikki alkuperäisestä kierroksesta kiekoille saadut Sticky Wild -merkit
jäävät paikoilleen Sticky Spinin ajaksi.









Monesta kiekoille ilmestyvästä Sticky Wild -merkistä saa yhden Sticky
Spinin.
Sticky Wild -merkit korvaavat kaikki merkit.
Korvaava Sticky Wild -merkki maksetaan panoslinjan korkeimmasta
mahdollisesta voittoyhdistelmästä kohdan VOITOT mukaan.
Uusia Sticky Spin-kierroksia voi käynnistyä Sticky Spinin aikana.
Uusia Sticky Spinejä myönnetään, jos uusia Sticky Wildejä ilmestyy
kiekoille Sticky Spinissä.
Sticky Spin pelataan samalla panostasolla ja kolikon arvolla kuin Sticky
Spinin käynnistänyt kierros.
Sticky Spin -voitot lisätään mahdollisiin alkuperäisen kierroksen voittoihin.

Pelitoiminnot


Alla olevassa taulukossa on luetteloitu pelin eri painikkeet ja niiden
toiminnat.
Painike

Toiminto

Napsautus aloittaa pelikierroksen nykyisellä
panostasolla ja kolikon arvolla (vaihtoehtoisesti voit
painaa välilyöntiä).

Napsauttamalla voi avata peliasetusvalikon ja valita
peliasetukset. Lue lisää alla olevasta peliasetus-osiosta.
Mykistä pelin äänet napsauttamalla mykistystä tai säädä
äänenvoimakkuus liukusäätimellä.
Avaa pelisäännöt napsauttamalla.
Avaa Autom. peli -asetusvalikko napsauttamalla ja pelaa
peliä automaattisesti. Valitse Automaattipelin kierrosten
määrä tai avaa Lisäasetukset ja määritä Automaattipelin
lopetuksen asetukset.
Vieritä VOITOT-sivujen läpi napsauttamalla oikealle
tai vasemmalle osoittavia nuolia. Pääset takaisin peliin
napsauttamalla keskellä olevaa painiketta.

Näytä VOITOT-taulukko napsauttamalla.

Pelin asetukset







Mikäli haluat muuttaa peliasetuksia, napsauta pelipalkin työkalupainiketta.
Pikapyöritys. Ottaa pikapyöritysvaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä (Ei saatavilla kaikissa kasinoissa).
Johdantonäyttö. Näyttää tai ohittaa alkuelokuvan.
Pyöräytys välilyönnillä. Ottaa välilyöntinäppäin-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
Pelihistoria. Näytä pelihistoria napsauttamalla (Ei saatavilla PELAA
LEIKISTI -tilassa).

Automaattipelin lisäasetukset







Mikäli haluat muuttaa automaattipelin lisäasetuksia,
napsauta AUTOMAATTIPELI-painiketta ja valitseLisäasetukset.
Voittaessa. Lopeta automaattipeli, kun voitat kierroksen.
Jos yksi voitto ylittää. Automaattipeli päättyy, kun voittosumma saavuttaa
tai ylittää määritetyn summan.
Jos saldo kasvaa. Automaattipeli päättyy, jos voittosumma ylittää
määritetyn summan.
Jos saldo vähenee. Automaattipeli päättyy, jos saldo alittaa määritetyn
summan.
Napsauttamalla Palauta voit tyhjentää kaikki valitut Lopeta automaattipeli komennon asetukset.



Huom.: Kun automaattipeliasetuksia muutetaan kesken pelikierroksen,
kaikki muutokset tulevat voimaan pelikierroksen tai ominaisuuden
päätyttyä.



Huomautus: Jos yhteys katkeaa pelin aikana, kaikki automaattipelin
oletusasetukset palautetaan, kun peli ladataan uudelleen.

Lisätietoja




Pelin seuraaviin toimintoihin ja asetuksiin saatetaan soveltaa pelisivuston
ehtoja. Seuraavista asioista on lisätietoja pelisivustolla:
o Keskeneräisien pelikierroksien hallintaan käytettävät toimenpiteet.
o Toimettomuusaika, jonka kuluttua peli-istunnot päättyvät
automaattisesti.
Jos pelilaitteistossa/ohjelmistossa ilmenee toimintahäiriö, sen kohteena
olevat pelipanokset ja voitot mitätöidään ja panokset palautetaan.

Pelaajan voitto


Pelaajan teoreettinen voitto tässä pelissä on 96.69%

Peliterminologian käännökset

Huomaa: Seuraava on taulukko on voimassa vain, jos pelaat muulla kielellä kuin
englanniksi.

Englanninkielinen termi

Käännetty termi

Wild

Yllätys

Sticky Wild

Tahmea Villi

Sticky Spin

Pysyvä kierros

