Stickers™ Oyun Kuralları


















Stickers™, 5 çark ve 3 satırlı bir video slot oyunudur ve Wild, Sticky Wild
yedekleri ve Sticky Spins özellikleri ile oynanır.
Oyun 20 bahis çizgisiyle (sabit), 1-10 bahis seviyesiyle ve farklı jeton
değerleriyle oynanır
Bahis seviyesi, SEVİYE ayarı ile belirlenir.
Jeton değeri, JETON DEĞERİ ayarı ile belirlenir.
JETON, bahis için kullanabileceğiniz jeton sayısını gösterir.
MAKS. BAHİS, en yüksek bahis seviyesinde onandığında oyunu maksimum
bahis çizgisiyle ve mevcut jeton değeri ile oynatır. Daha düşük bir bahis
seviyesi ile oynandığında, turu seçilen seviye ile oynamak içinMAKS.
BAHİS iki kez tıklanmalıdır.
OTOMATİK OYUN oyunu, seçilen tur sayısı kadar otomatik olarak oynar.
Kazanan kombinasyonlar ve ödemeler ÖDEME TABLOSU'na göre
hesaplanır.
Bahis seviyesi, bahis çizgisi başına oynanan jeton sayısıdır.
Jeton cinsinden bahis çizgisi kazancı, ÖDEME TABLOSU 'nda gösterilen
değer ile bahis seviyesinin çarpımı kadardır. Bu miktar, ayrıca diğer
uygulanabilir çarpanlar ile de çarpılır.
Para cinsinden bahis çizgisi kazancı, jeton kazancı ile jeton değerinin çarpımı
kadardır.
Sadece, bahis çizgisi başına en yüksek kazan. ödenir.
Bahis çizgisi kazançları, eğer en sol çarktan en sağ çarka kadar art arda gelirse
kazandırır.
Bir bahis çizgisinde aynı an elde edilen kazançlar eklenir.
Tüm jeton kazançları, sadece bahis çizgilerinde ödenir.

Sticky Spins





Çarklarda bir Wild sembolü belirdiğinde, Sticky Wild görevi görür ve bir
Sticky Spin kazandırır.
Wild sembolleri tüm sembollerin yerine geçer.
Wild sembolü yedeği, ÖDEME TABLOSU'na göre bahis çizgisi üzerinde
mümkün olan en yüksek kazanan kombinasyonu kazandırır.
Çarklarda bir Sticky Wild belirirse bir Sticky Spin kazanılır.











Sticky Wild sembolleri, ana oyunda ve Sticky Spins'te çarkların herhangi bir
yerinde belirebilir.
İlk dönüşte çarklarda beliren Sticky Wild sembolleri, Sticky Spin boyunca
çarklardaki konumlarını korur.
Çarklarda birden fazla Sticky Wild sembolü belirirse bir Sticky Spin kazanılır.
Sticky Wild sembolleri, tüm sembollerin yerine geçer.
Sticky Wild sembol değişimi ÖDEME TABLOSU’na göre bir hat bahsindeki
en yüksek olası kazanç kombinasyonunu öder.
Sticky Spin sırasında ekstra Sticky Spin'ler etkinleştirilebilir.
Sticky Spin sırasında çarklarda Sticky Wild'lar belirirse daha fazla Sticky Spin
kazanılır.
Sticky Spin'ler, Sticky Spin'leri etkinleştiren turdaki bahis seviyesi ve jeton
değeri ile oynanır.
Sticky Win kazançları, ilk dönüşün kazançlarına eklenir.

Oyun Fonksiyonları


Alttaki tablo, oyunda bulunan farklı butonarı ve bu butonların fonksiyonlarını
gösterir.
Buton

Fonksiyon

Oyun turunu mecut bahis seviyesi ve jeton değeri ile
başlatmak için tıklatın (veya alternatif olarak boşluk tuşuna
basın).

Oyun ayarları menüsünü açmak için tıklatın ve oyun
seçeneklerini seçin. Oyun Ayararı bölümü altta bulunuyor.
Oyun seslerini kapatmak için tıklatın veya kaydırıcı ile ses
düzeyini ayarlayın.
Oyun kurallarını açmak için tıklatın.
Otomatik oyun ayarlarını açmak ve oyunu otomatik olarak
oynatmak için tıklatın. Otomatik Oyun için dönüş sayısını
seçin veya Otomatik Oyun'i durdurma seçeneklerini
yapılandırmak için Gelişmiş Ayarlar'ı açın.
ÖDEME TABLOSU'nun sayfalarını gezmek için, sağı veya
solu gösteren okları tıklatın. Oyuna geri dönmek için
merkezdeki butonu tıklatın.

ÖDEME TABLOSUnu görüntülemek için tıklayın.

Oyun Ayarları Seçenekleri






Oyun ayarlarına erişmek için oyun panelindeki anahtar simgesini tıklatın.
Çarkları hızlı döndür. Hızlı döndürme opsiyonunu açar veya kapatır (Tüm
casinolarda bulunmuyor).
Giriş Ekranı. Giriş ekranını açar veya kapatır.
Boşluk tuşu ile döndür. Boşluk tuşu fonksiyonunu açar veya kapatır.
Oyun geçmişi. En son oyununuzun geçmişini görmek için tıklatın
(EĞLENCESİNE OYUN modunda kullanılamaz).

Gelişmiş Otomatik Oyun Seçenekleri







Otomatik yürütme ayarlarını yapmak için önce OTOMATİK OYNA,
sonra Gelişmiş ayarlar üzerine tıklayınız.
Her türlü kazançta. Bir tur kazandığınızda Otomatik Oyunu durdurur.
Tek kazanma bu değeri aşarsa. Kazanılan tutar belirttiğiniz miktarı
geçtiğinde veya bu miktara eşit olduğunda, Otomatik oyunu durdurur.
Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirttiğiniz miktar kadar arttığında, Otomatik
oyunu durdurur.
Nakit bu kadar azalırsa. Nakit, belirttiğiniz miktar kadar azaldığında,
Otomatik oyunu durdurur.
Seçili tüm Otomatik Oyunu Durdur seçeneklerini kaldırmak için Sıfırla'i
tıklatın.



Not: Bir oyun turu sırasında Autoplay ayarlarını değiştirirken, tüm ayarlar
oyun turu veya özellik tamamlandığında aktif hale gelecektir.



Not: Eğer oyun sırasında bağlantınız kesilirse, oyunu yeniden başlattığınızda
bütün Otomatik Oyun ayarları varsayılan ayarlara döner.

Ayrıntılı Bilgi


Buradaki oyun özellikleri ve ayarları kumar sitesinin şart ve koşullarına tabi
olabilir. Ayrıntılı bilgiyi şans oyunları web sitesinde bulabilirsiniz:
o Bitirilmemiş oyun turlarının yönetiminde kullanılan prosedürler.
o Aktif olmayan oturumların otomatik olarak sonlandırıldığı süre.



Oyun donanımının/yazılımının arızalanması halinde, etkilenen tüm oyun
bahisleri ve ödemeleri geçersiz sayılır ve etkilenen tüm bahisler iade edilir.

Oyuncuya geri dön


Bu oyun için, oyuncuya teorik dönüş: 96.69%

Oyun Terminolojisinin Tercümeleri
Not: Takip eden tablo, sadece İngilizce dışında başka bir dilde oynuyorsanız
geçerlidir.

İngilizce Terim

Tercüme edilmiş terim

Wild

Çılgın

Sticky Wild

Yapışkan Çılgın

Sticky Spin

Yapışkan Dönüş

