Stickers™ játékszabályok


















A Stickers™ egy 5 tárcsás, 3 soros nyerőgép Wild és Sticky Wild
helyettesítésekkel és Sticky Spins pörgetésekkel.
A játék 20 nyereményvonallal (rögzített), 1-10 tétszinttel és különböző
érmeértékkel játszható.
A tétet a SZINT gombbal választhatja ki.
Az érmeértéket az ÉRME ÉRTÉKE gombbal választhatja ki.
ÉRMÉK a játékos rendelkezésére álló érmék számát mutatja.
A legmagasabb tétszinten a MAX TÉT a játékot a maximális nyerővonalon
és az aktuális érmeértéken játssza. Alacsonyabb tétszinteken a MAX
TÉT gombra kétszer kattintva játssza a játékot a kiválasztott szinten.
AUTOM. JÁTÉK beállításban a megadott számú körök végéig a játék
automatikusan folyik.
A nyerő kombinációkat és a kifizetéseket a KIFIZETÉSI
TÁBLÁZAT tartalmazza.
A tétszintet a soronként megtett érmeérték adja.
A tétsor nyereménye érmékben egyenlő a KIFIZETÉSI
TÁBLÁZAT táblázatban leírt érték és a tét szorzatával. Ez az összeg
ugyanakkor megszorzódik bármilyen más alkalmazható szorzóval.
A tétsor nyereménye pénznemben egyenlő az érmenyeremény és érmeérték
szorzatával.
Nyerővonalanként csak a legmagasabb nyereményt fizetjük ki.
A tétvonalak a balról jobbra haladó sorozatokra fizetődnek ki.
A nyerővonalon egy időben szerzett nyeremények összeadódnak.
Az érmenyeremények csak tétsoronként fizetnek.

Sticky Spins






A tárcsákon megjelenő Wild szimbólum Sticky Wild-ként működik és egy
Sticky Spin pörgetést nyer.
A Wild jelek helyettesítenek minden más jelet.
A Wild jelek helyettesítenek a lehető legmagasabb nyerő kombináció
eléréséhez egy vonalon, a KIFIZETÉSI TÁBLÁZAT szerint.
A tárcsákon megjelenő Sticky Wild szimbólum egy Sticky Spin pörgetést
nyer.
A Sticky Wild szimbólumok a főjátékban és a Sticky Spins pörgetésekben a
tárcsákon bárhol megjelenhetnek.










Az eredeti pörgetésben a tárcsákon megjelenő összes Sticky Wild
szimbólum a Sticky Spin pörgetés során a helyén marad.
A tárcsákon megjelenő több Sticky Wild szimbólum egy Sticky Spin
pörgetést nyer.
A Sticky Wild szimbólumok minden más jelet helyettesítenek.
A Sticky Wild jel helyettesítés a legmagasabb lehetséges nyereményt fizeti
egy tétsoron a KIFIZETÉSI TÁBLÁZAT szerint.
A Sticky Spin pörgetésekben további Sticky Spins pörgetések aktiválhatók.
A Sticky Spin pörgetésben minden újabb megjelenő Sticky Wilds
szimbólum Sticky Spin pörgetést nyer.
A Sticky Spins pörgetést a Sticky Spins-t aktiváló játékkal megegyező
tétszinten és érmeértéken játssza.
A Sticky Spin nyereményeket hozzáadja az eredeti pörgetés
nyereményeihez.

Játékfunkciók


Az alábbi táblázatban megtalálja a játékban előforduló gombok és ezek
működésének leírását.
Gomb

Funkció

Kattintson a gombra a játék elindításához, a jelenlegi
tétszinten és érmeértéken (vagy nyomja meg a space
gombot).

Kattintson a gombra a játékbeállítások menű
megnyitásához, és válasszon játékopciót. A
játékbeállításokat alább tekintheti meg.
A játék hangjának elnémításához kattintson, vagy
használja a csúszkát a hangerő beállításához.
Kattintson a gombra a játékszabályok megnyitásához.
Kattintson az Automatikus játék beállítása menüre az
automatikus játék elindításához. Válassza ki az
Automatikus játék pörgetéseinek számát vagy nyissa meg
a Speciális beállítások menüt az Automatikus játék
leállításának beállításához.
A KIFIZETÉSI TÁBLÁZAT oldalainak görgetéséhez
kattintson a jobbra vagy balra mutató nyilakra. A
játékhoz a középső gombra kattintva térhet vissza.

A KIFIZETÉSI TÁBLÁZAT megtekintéséhez
kattintson ide.

Játékbeállítások






Ha a játékbeállításokon kíván változtatni, kattintson a játékpanelen található,
franciakulcs alakú ikonra.
Gyorspörgetés. A gyorspörgetés opció be- és kikapcsolása (Nem minden
kaszinóban érhető el).
Kezdőképernyő. Kezdőképernyő be- és kikapcsolása.
Pörgetés space-szel. A space gomb funkció be- és kikapcsolása.
Játékelőzmények. Itt legutóbbi játékainak alakulását tekintheti meg (Nem
elérhető DEMÓ JÁTÉK).

Az automata játék beállításai haladóknak







A speciális automatikus lejátszás opciók beállításához kattintson
az AUTOM. JÁTÉK, majd az Speciális beállítások menüpontra.
Bármely nyereményen. Az automata játék leállítása nyert kör után.
Ha a nyeremény meghaladja. Automata játék leállítása, ha a nyert összeg
eléri vagy meghaladja az Ön által megadott értéket.
Ha a készpénz ennyivel növekedik. Automata játék leállítása, ha a
készpénzmennyiség meghaladja az Ön által meghatározott összeget.
Ha a készpénz ennyivel csökken. Automata játék leállítása, ha a
készpénzmennyiség az Ön által meghatározott összeggel csökkent.
Az Automatikus játék leállítása funkciónál kiválasztott opciók törléséhez
kattintson a Visszaállítás gombra.



Megjegyzés: Ha egy játékkörben módosítja az Automatikus játék
beállításokat, az összes beállítás csak a játékkör vagy funkció befejezése
után lép érvénybe.



Megjegyzés: Ha játék közben megszűnik a csatlakozás, akkor játék
újraindításakor az Autom. játék beállítások visszakerülnek alapbeállításba.

További információk


A következő játék funkciókra és beállításokra a játék weboldalának
használati feltételei vonatkozhatnak. További tájékoztatásért lásd a játék
weboldalát:
o A be nem fejezett játékkörök kezeléséhez szükséges eljárások.
o Az inaktív játékmenetek automatikus befejezésének ideje.



A játék hardver/szoftver meghibásodása esetén az összes érintett fogadás és
kifizetés semmisnek minősül és az összes megett tétet visszafizetjük.

Vissza a játékoshoz


A játékos általános nyeresége ebben a játékban 96.69%

Szerencsejáték kifejezések fordítása
Megjegyzés: A következő táblázat csak akkor érvényes, ha nem angol nyelven
játszik.

Angol kifejezés
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Sticky pörgetés

