כללי המשחק ™srekcitS
תופלחה תללוכה ,םירוט -3המשחק  ™srekcitSהוא מכונת מזל בווידאו עם  5גלגלים ו
-Sticky Spins.ו -Sticky Wildו Wild
.םינוש עבטמ יכרעבו רומיה תומר -1-10ב ),תועובק( רומיה תורוש -20המשחק מתנהל ב
.רמה רמת ההימור מוגדרת באמצעות בורר
.ערך מטבע מוגדר באמצעות בוררערך המטבע
מציג את מספר המטבעות שזמינים לביצוע ההימור .מטבעות
מפעיל את המשחק בשורות הימור מקסימליבעת משחק ברמת ההימור הגבוהה ביותר,
ההימורים המקסימליות ובערך המטבע הנוכחי .בעת משחק בכל רמת הימור נמוכה יותר ,יש
כדי להפעיל את הסיבוב ברמה הנבחרת .יהימור מקסימל ללחוץ פעמיים על
מפעיל את המשחק אוטומטית למשך מספר הסיבובים שנבחר .משחק אוטומטי
.טבלת תשלומים-השילובים הזוכים והסכומים נקבעים בהתאם ל
רמת ההימור היא מספר המטבעות שהם מהמרים לכל שורת הימור.
כשהוא מוכפל ברמת ת התשלומיםטבל-זכייה בשורת הימור במטבעות שווה לערך המוצג ב
ההימור .סכום זה יוכפל גם בכל מכפיל רלוונטי נוסף.
זכייה בשורת הימור בשיעור מטבע שווה לזכייה במטבעות המוכפלת בערך המטבע.
בשורת הימור משולמת רק הזכייה הגבוהה ביותר.
בקצה הימני.זכיות בשורת הימור משולמות אם הן ברצף מהגלגל בקצה השמאלי ועד לגלגל
זמניות על שורת הימור נוספות זו לזו-.זכיות בו
כל הזכיות במטבעות מעניקות תשלום בשורות הימור בלבד.


















Sticky Spins
 Stickyקינעמו -Sticky Wildכאשר סמל  dliWמופיע על פני הגלגלים ,הוא מתנהג כ
.דחא Spin
סמלי  dliWמחליפים את כל הסמלים.
ניקות תשלום על השילוב הזוכה הגבוה ביותר שאפשרי בכל שורת החלפות סמלי  dliWמע
.טבלת תשלומים הימור ,בהתאם ל
-Sticky Spin.כאשר סמל  dliW ykcitSמופיע על פני הגלגלים ,אתה זוכה ב
סמלי  dliW ykcitSיכולים להופיע בכל מקום על פני הגלגלים במשחק הראשי ובמהלך
Sticky Spins.
םילגלגה לע םמוקמב םירתונ ,ינושארה בוביסהמ םילגלגה לע ויהש  Sticky Wildכל סמלי
-Sticky Spin.במהלך ה
סמלי  dliW ykcitSמרובים שמופיעים יחד על פני הגלגלים מעניקים  nipS ykcitSאחד.
סמלי  dliW ykcitSמחליפים את כל הסמלים.
וכה הגבוה ביותר שאפשרי החלפת סמלי  dliW ykcitSמעניקה תשלום על השילוב הז
.טבלת התשלומיםבשורת הימור ,בהתאם ל
ניתן להפעיל  snipS ykcitSנוספים במהלך .nipS ykcitS












םילגלגה ינפ לע םיעיפומ  Sticky Wildsדוע םא םיפסונ - Sticky Spinsאתה זוכה ב
-Sticky Spin.במהלך ה
מטבע של הסיבוב שהפעיל את ךרע ותואבו רומיה תמר התואב םילהנתמ Sticky Spins
-Sticky Spins.תכונת ה
.ינושארה בוביסהמ תויכזה לכל תופסונ -Sticky Spinזכיות ב





פעולות המשחק
הטבלה שלמטה מפרטת את הלחצנים השונים שמופיעים במשחק ומתארת את פעולתם.
פעולה



לחצן

לחץ כדי להתחיל סיבוב משחק ברמת הימור ובערך מטבע נוכחיים
לחלופין ,לחץ על מקש הרווח((.

לחץ לפתיחת תפריט הגדרות המשחק ולבחירת אפשרויות המשחק.
עיין בפרק 'הגדרות המשחק' להלן.
לחץ כדי להשתיק את צלילי המשחק או השתמש במחוון ההזזה כדי
לכוון את עוצמת הצליל.
לחץ לפתיחת כללי המשחק.
המשחק האוטומטי ולהפעלת המשחק לחץ לפתיחת תפריט הגדרות
באופן אוטומטי .בחר את מספר הסיבובים של משחק אוטומטיאו פתח
את 'הגדרות מתקדמות' כדי לקבוע את אפשרויות העצירה של משחק
אוטומטי.
לחץ על החיצים המורים ימינה או שמאלה כדי לגלול לצדדים בין
לחזור למשחק .ידכ זכרמבש ןצחלה לע ץחל .טבלת תשלומים עמודי
.טבלת התשלומיםלחץ כדי לצפות ב

אפשרויות הגדרת משחק
כדי לגשת להגדרות המשחק ,לחץ על סמל מפתח הברגים בחלון המשחק.
).וניזקה יתב לכב ןימז אל( .ריהמה בוביסה תורשפא תא הבכמ וא ליעפמ .סיבוב מהיר
.המדקהה ךסמ תא הבכמ וא ליעפמ .מסך הקדמה
.חוורה שקמ תויצקנופ תא הבכמ וא ליעפמ .לסיבובמקש רווח
בצמב ןימז אל( .ךלש הנורחאה םיקחשמה תיירוטסיה תא גיצהל ידכ ץחל .היסטוריית משחק
).משחק לכיף של







אפשרויות משחק אוטומטי מתקדמות
ולאחר מכן לחץ משחק אוטומטי להגדרת אפשרויות משחק אוטומטי מתקדמות ,לחץ על
.תהגדרות מתקדמו על
.והשלכ בוביסב הכוז התאשכ יטמוטואה קחשמה תא רוצע .בכל זכייה
לודג הייכזה םוכס רשאכ יטמוטואה קחשמה תא רצוע -.כאשר זכייה בודדת גבוהה מ
מהסכום שקבעת או שווה לו.
םוכסב לדג ןמוזמה םוכס םא יטמוטואה קחשמה תא רצוע -.כאשר סכום המזומן גדל ב
שקבעת.
םוכסב ןטק ןמוזמה םוכס םא יטמוטואה קחשמה תא רצוע -.יורד בכאשר סכום המזומן
שקבעת.
כדי לנקות את כל האפשרויות הנבחרות של 'הפסקת משחק אוטומטי' .איפוס לחץ על








אם משנים את הגדרות 'משחק אוטומטי' במהלך סבב משחק ,כל ההגדרות ייכנסו שים לב:
לתוקף לאחר השלמת סבב המשחק או התכונה.



אם אתה מתנתק תוך כדי משחק ,כל הגדרות 'משחק אוטומטי' יחזרו לברירת המחדל :שים לב
בעת טעינת המשחק מחדש.



למידע נוסף
תכונות המשחק והגדרות המשחק שלהלן עשויות להיות כפופות לתנאים של אתר המשחקים.
למידע נוסף בנוגע למופיע להלן ,עיין באתר המשחקים:
o
סיבובי משחקים שלא נסתיימו.הנהלים המשמשים לניהול
הזמן המוקצב ,שלאחריו מופסקים אוטומטית מושבי משחקים שאינם פעיליםo .
במקרה של תקלה בחומרת/תוכנת המשחקים ,כל ההימורים והתשלומים שמושפעים מכך
נחשבים בטלים וההימורים מוחזרים לשחקנים.





התמורה לשחקן
9%התמורה התיאורטית לשחקן במשחק זה היא 6.69



תרגום מונחי המשחק
.תילגנא הניאש ,תרחא הפשב קחשמ התא םא קר הלח ןלהלש הלבטה :שים לב

מונח מתורגם

מונח באנגלית

ג'וקר

Wild

Sticky Wild

ג'וקר דביק

Sticky Spin

סיבוב דביק

