Stickers™ Spelregels


















Stickers™ is een videoslot met 5 rollen en 3 rijen. Het heeft Wilds, Sticky
Wilds en Sticky Spins.
Je speelt op 20 lijnen (vast) met 1-10 inzetniveaus en verschillende
muntwaardes.
Het inzetniveau kun je kiezen met behulp van het keuzemenu NIVEAU.
De muntwaarde kun je kiezen met behulp van het
keuzemenu MUNTWAARDE.
MUNTEN geeft het aantal munten weer dat de speler kan inzetten.
Wanneer je op het hoogste inzetniveau speelt, start je met de knop MAX.
INZET het spel met het maximale aantal lijnen en met de huidige
muntwaarde. Wanneer je op een lager inzetniveau speelt, moet je twee keer
opMAX BET klikken om te spelen op het geselecteerde niveau.
AUTOPLAY speelt het spel automatisch voor het ingestelde aantal rondes.
Winnende combinaties en uitbetalingen geschieden aan de hand van
de PRIJZENTABEL.
Het inzetniveau is het aantal munten dat wordt ingezet per lijn.
Een lijnwinst in munten is gelijk aan de waarde die wordt weergegeven in
de PRIJZENTABELvermenigvuldigd met het inzetniveau. Dit bedrag
wordt ook vermenigvuldigd met eventuele andere toepasselijke
vermenigvuldigers.
Een lijnwinst in een valuta is gelijk aan de winst in munten vermenigvuldigd
met de muntwaarde.
Alleen de hoogste winst per lijn wordt uitbetaald.
Combinaties worden uitbetaald van de rol uiterst links naar uiterst rechts.
Gelijktijdige winsten op verschillende lijnen worden opgeteld.
Muntwinsten worden uitsluitend uitbetaald op inzetlijnen.

Sticky Spins





Wanneer er een Wild-symbool verschijnt op de rollen, gedraagt het zich als
Sticky Wild en levert je één Sticky Spin op.
Wild-symbolen vervangen alle andere symbolen.
Vervangende Wild-symbolen betalen de best mogelijke combinatie op de
lijn uit, in overeenstemming met dePRIJZENTABEL.
Wanneer er een Sticky Wild-symbool op de rollen verschijnt, win je een
Sticky Spin.











Sticky Wild-symbolen kunnen waar dan ook op de rollen verschijnen in het
hoofdspel en tijdens Sticky Spins.
Alle Sticky Wild-symbolen die verschijnen tijdens de aanvankelijke ronde,
blijven op hun plek staan tijdens de Sticky Spin.
Als er meerdere Sticky Wild-symbolen op de rollen verschijnen, win je één
Sticky Spin.
Sticky Wild-symbolen vervangen alle andere symbolen.
Sticky Wild-symboolvervaning betaalt de hoogst mogelijke winstcombinatie
uit op een lijn overeenkomstig dePRIJZENTABEL.
Je kunt tijdens een Sticky Spin extra Sticky Spins activeren.
Als er tijdens een Sticky Spin meer Sticky Wilds op de rollen verschijnen,
win je extra Sticky Spins.
Sticky Spins worden gespeeld met hetzelfde inzetniveau en dezelfde
muntwaarde als de ronde die de Sticky Spins geactiveerd heeft.
Winsten uit Sticky Spins worden opgeteld bij de winst uit de activerende
ronde.

Spelfuncties


In de onderstaande tabel staan de verschillende knoppen die je vindt in het
spel en hun functies.
Knop

Functie

Klik hier om een spelronde te starten met de huidige
muntwaarde en inzetniveau (je kunt ook op spatiebalk
drukken).

Klik hierop om het menu met spelinstellingen te openen
en spelopties te kiezen. Zie het onderdeel Spelinstellingen
hieronder.
Klik hierop om het geluid van het spel uit te zetten, of
gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
Klik hierop om de spelregels te bekijken.
Klik hierop om het Autoplay-menu te openen en het spel
automatisch te spelen. Kies het aantal Autoplay-rondes,
of open de geavanceerde instellingen om de opties voor
het stoppen van Autoplay in te stellen.
Klik op de pijltjes naar links en rechts om door
de PRIJZENTABEL te bladeren. Klik op de middelste
knop om terug te keren naar het spel.

Klik hier om de PRIJZENTABEL te bekijken.

Spelinstellingsopties






Om de spelinstellingen te openen, klik je op het steeksleutelicoon in het
spelpaneel.
Snel draaien. Zet de optie Snel draaien aan of uit (niet in alle casino's
beschikbaar).
Introscherm. Zet het introductiescherm aan of uit.
Spatiebalk om te draaien. Schakelt het gebruik van de spatiebalk in of uit.
Spelgeschiedenis. Klik om je spelgeschiedenis te bekijken (niet beschikbaar
tijdens OEFENEN).

Geavanceerde autoplay-opties







Om de geavanceerde autoplay-opties in te stellen, klik je op AUTOPLAY,
en vervolgens op Geavanceerde instellingen.
Bij elke winst. Stop Autoplay wanneer je in een ronde wint.
Als enkele winst wordt overschreden met. Stopt automatisch spelen
wanneer het gewonnen bedrag groter of gelijk is aan het ingevulde bedrag.
Als saldo wordt verhoogd met. Stopt automatisch spelen wanneer je saldo
omhoog gaat met het ingevulde bedrag.
Als saldo wordt verlaagd met. Stopt automatisch spelen wanneer je saldo
omlaag gaat met het ingevulde bedrag.
Klik op Reset om alle gekozen Stop Autoplay-opties te wissen.



Let op: Wanneer je de Autoplay-instellingen verandert tijdens een
spelronde, dan worden deze wijzigingen pas van kracht wanneer de
spelronde of functie afgerond is.



Let op: Als je verbinding tijdens het spelen verbroken wordt, worden alle
Autoplay-instellingen op de standaardwaarden teruggezet wanneer je het
spel weer opstart.

Aanvullende informatie


De volgende spelfuncties kunnen onderhevig zijn aan de algemene
voorwaarden van de spelsite. Voor meer informatie over het volgende, neem
je contact op met de betreffende spelsite:
o De gebruikte procedures bij onvoltooide spelrondes.
o De tijdslimiet waarna een inactieve spelsessie automatisch gesloten
wordt.



In het geval van een fout in de spelsoftware/-hardware, worden alle hierdoor
beïnvloede spellen en uitbetalingen geannuleerd en de betreffende inzetten
geretourneerd.

Uitbetalingspercentage


De theoretische uitbetaling van dit spel is 96.69%

Vertaling van spelterminologie
Let op: De volgende tabel is uitsluitend van toepassing als je niet in de Engelse
taal speelt.

Engelse term

Vertaalde term

Wild

Joker

Sticky Wild

Kleefjoker

Sticky Spin

Plakronde

