Pravidlá hry Stickers™


















Stickers™ je 5-valcový, 3-riadkový videoautomat, ktorý ponúka zástupné
symboly Wild a Sticky Wild a funkciu Sticky Spins.
Hra sa hrá s 20 stávkovými radmi (pevné), na 1 - 10 stávkových úrovniach a s
rôznymi peňažnými hodnotami.
Úroveň stávky sa nastaví pomocou voliča ÚROVEŇ .
Hodnota žetónu sa nastaví pomocou voliča HODNOTA MINCÍ.
MINCE zobrazuje počet mincí, ktoré sú k dispoziícii pre stávku.
Pri hraní s najvyššou úrovňou stávky tlačidlo MAX. STÁVKA spustí hru s
maximálnym počtom stávkových radov a aktuálnou hodnotou mincí. Pri hraní s
ľubovoľnou nižšou úrovňou stávky treba na odohranie kola s vybratou úrovňou
kliknúť na tlačidlo MAX. STÁVKA dvakrát.
AUTOMATICKÁ HRA automaticky zahrá nastavený počet kôl hry.
Výherné kombinácie a výplaty sa určujú podľa VÝPLATNÁ TABUĽKA.
Úroveň stávky predstavuje počet mincí stavených na každom stávkovom rade.
Peňažné výhry stávkového riadku sú rovné hodnote zobrazenej
vo VÝPLATNÁ TABUĽKA, ktorá je násobená koeficientom úrovne stávky.
Táto hodnota je tiež násobená platným koeficientom.
Menová výhra stávkového riadku sa rovná peňažnej výhre násobenej peňažnou
hodnotou.
Vyplatí sa len najvyššia výhra na stávkový riadok.
Výhry stávkového riadku sa vyplatia, ak postupuje zľava do prava.
Súčasné výhry za rôzne stávkové rady sa sčitujú.
Všetky peňažné výhry sú vyplácané len na stávkových radoch.

Sticky Spins






Keď sa na valcoch objaví symbol Wild, funguje ako symbol Sticky Wild a
udelí jeden Sticky Spin.
Symboly Wild nahradia všetky symboly.
Symboly Wild vyplatia najvyššiu možnú výhernú kombináciu v stávkovom
rade podľa VÝPLATNÁ TABUĽKA.
Keď sa na valcoch objaví symbol Sticky Wild, získate Sticky Spin.
Symboly Sticky Wild sa môžu objaviť kdekoľvek na valcoch počas hlavnej hry
a Sticky Spins.










Počas funkcie Sticky Spin zostanú všetky symboly Sticky Wild na valcoch z
pôvodného roztočenia na svojej pozícii.
Keď sa na valcoch objavia viaceré symboly Sticky Wild, získate jeden Sticky
Spin.
Symboly Sticky Wild nahrádzajú všetky symboly.
Zástupný symbol Sticky Wild vypláca najvyššie možné výherné kombinácie
získané na stávkovom rade podľaVÝPLATNEJ TABUĽKY.
Počas funkcie Sticky Spin možno aktivovať ďalšie Sticky Spins.
Ak sa počas funkcie Sticky Spin objavia na valcoch ďalšie symboly Sticky
Wilds, získate ďalšie Sticky Spins.
Sticky Spins sa hrajú s rovnakou úrovňou stávky a hodnotou mincí ako
roztočenie, ktoré aktivovalo Sticky Spins.
Výhry Sticky Spin sa pripočítajú k všetkým výhram z pôvodného roztočenia.

Funkcie hry


Tabuľka nižšie uvádza rôzne tlačidla hry a opisuje ich funkcie.
Tlačidlo

Funkcia

Kliknite, aby ste začali hrať hru na aktuálnej stávkovej
úrovni a s peňažnou hodnotou (alternatívne kliknite na
medzerovník).

Kliknite, aby ste otvorili ponuku nastavení hry a vyberte
možnosti hry. Pozrite si časť s nastaveniami hry nižšie.
Kliknite, aby ste stíšili zvuk hry alebo použite bežec na
nastavenie hlasitosti zvuku.
Kliknite, aby ste otvorili pravidlá hry.
Kliknite, aby ste otvorili nastavenia funkcie Automatická hra
a hrali hru automaticky. Ak chcete spustiť funkciu
Automatická hra, vyberte počet otočení alebo otvorte
pokročilé nastavenia pre konfiguráciu možnosti zastavenia
funkcie Automatická hra.
Ak sa chcete posunúť na stranách VÝPLATNÁ
TABUĽKA, kliknite na šípky smerom doľava alebo
doprava. Ak sa chcete vrátiť späť do hry, kliknite na stredové
tlačidlo.

Kliknutím sa zobrazí VÝPLATNÁ TABUĽKA.

Nastavenia hry






K nastaveniam hry sa dostanete kliknutím na ikonu kľúča na paneli hry.
Rýchly spin. Zapne alebo vypne Rýchle roztočenie (ne je k dispozícii vo
všetkých kasínach).
Úvodná obrazovka. Zapne alebo vypne úvodnú obrazovku.
Roztočenie medzerníkom. Zapne alebo vypne funkciu medzerníka.
História hry. Kliknutím sa zobrazí história vašich posledných hier (nie je k
dispozícii v režime HRA PRE ZÁBAVU).

Rozšírené možnosti automatickej hry







Ak chcete nastaviť pokročilé možnosti pre automatickú hru, kliknite na
položky AUTOMATICKÁ HRA aPokročilé nastavenia.
Pri ktorejkoľvek výhre. Zastaviť automatickú hru, ak vyhráte kolo.
Ak jedna výhra presiahne. Zastaví automatickú hru, ak vaša výhra prekročí
alebo dosiahne vami určenú výšku.
Ak sa hotovosť navýši o. Zastaví automatickú hru, ak sa stav účtu zvýši o
vami určenú sumu.
Ak hotovosť klesne o. Zastaví automatickú hru, ak sa stav účtu zníži o vami
určenú sumu.
Kliknite na Resetovať, aby ste vymazali všetky zvolené možnosti nastavenia
funkcie Zastaviť Autoplay.



Poznámka: Ak meníte nastavenia funkcie Autoplay pri hraní sa všetky nové
nastavenia prejavia až po dokončení aktívnej hry alebo funkcie.



Poznámka: Ak ste počas vašej hry odpojený, všetky nastavenia funkcie
automatickej hry sa po opätovnom spustení hry vrátia do predvolených
nastavení.

Ďalšie informácie


Nasledujúce funkcie a nastavenia hry môžu podliehať zmluvným podmienkam
používania herne. Ďalšie informácie o týchto témach nájdete na stránkach
herne:
o Postupy pri vyhodnocovaní nedokončených kôl hier.



o Čas, po ktorom sa neaktívne herné relácie automaticky ukončia.
V prípade poruchy hracieho hardvéru/softvéru sa všetky dotknuté stávky a
výplaty považujú za neplatné a príslušné vsadené sumy sa vrátia.

Výnos pre hráča


Teoretický výnos pre hráča v tejto hre je 96.69%

Preklady terminológie hry.
Poznámka: Nasledovná tabuľka platí len, ak hráte v inom jazyku, ako v angličtine.

Anglický výraz

Preložený výraz

Wild

Divoký

Sticky Wild

Lepkavý divoký

Sticky Spin

Lepivé roztočenie

