Spilleregler for Stickers™


















Stickers™ er en videoautomat med 5 hjul og 3 rader. Dn har Wild- og
Sticky Wild-symboler samt Sticky Spins.
Spillet spilles med 20 innsatslinjer (fastsatt), 1-10 innsatsnivåer og ulike
myntverdier.
Innsatsnivået velges ved hjelp av NIVÅ-velgeren.
Myntverdien velges ved hjelp av MYNTVERDI-velgeren.
MYNTER vies antallet mynter du har tilgjengelig og kan satse.
Når du spiller på det høyeste innsatsnivået, vil MAKS. INNSATS spille
spillet med det maksimale antallet linjer og din gjeldende myntverdi. Når du
spiller på et lavere innsatsnivå, må du klikke på MAKS. INNSATSto
ganger for å spille runden på valgt nivå.
AUTOSPILL spiller spillet automatisk i antall valgte runder.
Vinnende kombinasjoner og utbetalinger fastsettes på bakgrunn
av UTBETALINGSTABELL.
Innsatsnivå er antall mynter som satses per innsatslinje.
En gevinst på en innsatslinje i mynter tilsvarer verdien som vises
i UTBETALINGSTABELLEN multiplisert med innsatsnivå. Dette beløpet
blir også multiplisert med gjeldende multiplikatorer.
En gevinst på en innsatslinje i valuta tilsvarer gevinsten i mynter multiplisert
med myntverdi.
Bare den høyeste gevinsten per innsatslinje betales ut.
Innsatslinjegevinster betales i rekkefølge fra venstre til høyre hjul.
Gevinster på ulike innsatslinjer som vinnes på samme tid legges sammen.
Alle myntgevinster betaler kun for innsatslinjer.

Sticky Spins







Når et Wild-symbol dukker opp på hjulene, fungerer det som en Sticky Wild
og gir ett Sticky Spin.
Wild-symboler erstatter alle andre symboler.
Wild-symbolerstatninger utbetaler høyeste gevinstkombinasjonen som er
mulig på en innsatslinje, i henhold tilUTBETALINGSTABELL.
Når et Sticky Wild-symbol dukker opp på hjulet, mottar du et Sticky Spin.
Sticky Wild-symboler kan dukke opp hvo som helst på hjulene under
hovedspillet og Sticky Spins.
Alle Sticky Wild-symboler på hjulene fra det opprinnelige spinnet forblir
værende på hjulene under Sticky Spin.









Flere Sticky Wild-symboler på det samme hjulet gir ett Sticky Spin.
Sticky Wils-symboler erstatter alle symboler.
Sticky Wild-symbolet betaler ut den høyest mulige vinnende kombinasjonen
på en innsatslinje i henhold tilUTBETALINGSTABELL.
Ekstra Sticky Spins kan aktiveres under Sticky Spin.
Flere Sticky Spins tildeles, hvis flere Sticky Wilds dukker opp på hjulene
under Sticky Spins.
Sticky Spins spilles med samme innsatsnivå og myntverdi som spinnet som
aktiverte Sticky Spins.
Sticky Spin-gevinster legges til gevinster fra det opprinnelige spinnet.

Spillfunksjoner


Tabellen nedenfor viser ulike knapper i spillet, og beskriver funksjonene
deres.
Knapp

Funksjon

Klikk for å starte en spillrunde med nåværende
innsatsnivå og myntverdi (alternativt, trykk på
mellomromstasten).

Klikk for å åpne spillets innstillingsmeny og velge
spillalternativer. Se delen om spillinnstillinger nedenfor.
Klikk for lydløs eller bruk glidebryteren for å justere
volumet.
Klikk for å åpne spillregler.
Klikk for å åpne innstillingsmenyen Autospill og spille
spillet automatisk. Velg antall spinn i Autospill eller åpne
Avanserte innstillinger for å konfigurere alternativer for
Autospill.
Klikk på pilene som peker til høyre eller venstre for å
rulle gjennom sidene iUTBETALINGSTABELL. Klikk
på knappen i midten for å vende tilbake til spillet.
Klikk for å se UTBETALINGSTABELL.

Spillinnstillinger







Klikk på skiftenøkkelikonet i spillpanelet for å få tilgang til
spillinnstillingene.
Hurtigspinn. Slår alternativet Hurtigspinn av eller på (ikke tilgjengelig på
alle casinoer).
Introskjerm. Slår introduksjonsskjermen av eller på.
Mellomromstast for å spinne. Slå mellomromsfunksjonen av eller på.
Spillhistorikk. Klikk for å vise siste spillhistorikk (er ikke tilgjengelig når
du SPILLER PÅ GØY).

Avanserte autospill-alternativer







Hvis du vil angi avanserte alternativer for autospill, kan du klikke
på AUTOSPILL og deretter på Avanserte innstillinger.
På enhver gevinst. Stopp Autospill når du vinner i en runde.
Dersom enkel gevinst overskrider. Stopper Autospill når beløpet du vinner
overskrider eller tilsvarer beløpet du oppgir.
Dersom saldo øker med. Stopper Autospill hvis saldoen øker med beløpet
du oppgir.
Dersom saldo reduseres med. Stopper Autospill hvis saldoen reduseres
med beløpet du oppgir.
Klikk på Tilbakestill for å slette alle valgte alternativer for Stopp autospill.



Merk: Når du endrer innstillingene for Autospill i løpet av en spillrunde, vil
de nye innstillingene tre i kraft når spillrunden eller funksjonen er ferdig.



Merk: Hvis du kobles fra Internett mens du spiller, vil alle innstillinger for
Autospill tilbakestilles til standard når du starter spillet på nytt.

Tilleggsinformasjon




Følgende spillfunksjoner og innstillinger kan være underlagt spillsidens
vilkår og betingelser. For å finne mer informasjon om følgende, se
spillsiden:
o Prosedyrene som benyttes til å administrere ufullførte spillrunder.
o Tiden det tar før den inaktive spilløkten automatisk avsluttes.
Ved feil på maskinvare/programvare for spill, vil alle berørte innsatser og
utbetalinger gjenopprettes og alle berørte innsatser vil bli refundert.

Tilbake til Spiller


Den teoretiske tilbakebetalingen til spilleren for dette spillet er 96.69%

Oversettelser av spillterminologi

Merk: Tabellen nedenfor er bare aktuell hvis du spiller på et annet språk enn
engelsk.

Engelsk uttrykk

Oversatt uttrykk

Wild

Joker

Sticky Wild

Sticky-joker

Sticky Spin

Klebrig spinn

