
OYUN KURALLARI

- Golden Engines, Respinler ve Yapışkan Wildlar özellikleri olan 5 çarklı, 4 satırlı video slot 
oyunudur.
- Oyun 20 bahis hattı (sabit) ve farklı jeton değerleri ile oynanır.
- Jeton değeri, JETON DEĞERİ bölümünün yanındaki oklar ile ayarlanır.
- Bakiye, bahis için mevcut para veya jeton tutarını gösterir.
- Oyun parayla veya jetonla oynanır. Para ve jeton arasında geçiş yapmak için Oyun Ayarlarına 
gidin.
- Kazanan kombinasyonlar ve ödemeler Ödeme Tablosunda belirtilmiştir.
- Bir bahsin kazancı, Ödeme Tablosunda gösterilen değerin, mevcutsa çarpanlar ile çarpılması ile 
belirlenir.
- Ödeme Tablosunda gösterilen Sembol ödeme değerleri jeton cinsinden gösterilmiştir ve sabittir. 
Ödeme tutarı, Ödeme Tablosunda gösterilen jeton sayısı ile seçilen jeton değeri ile çarpılarak 
belirlenir.
- Bir ödeme hattında aynı andaki yalnızca en yüksek kazanan kombinasyon için ödeme yapılırken, 
farklı ödeme hatlarındaki kazançlar toplanır.
- Ödeme hattı kazançları en soldakinden sağdakine doğru ardışık olarak ödeme yapar.
- Tüm kazançlar yalnızca ödeme hatlarına göre ödenir.
- Respinler kazançları ilk bahis hattı kazançlarına eklenir.
- Respinler etkinleştirildiği eldeki bahis tutarı ile oynanır.
- Oyun animasyonlarındaki tüm kazançlar jeton cinsinden gösterilirler.

SCATTERLAR, RESPİNLER VE YAPIŞKAN WILDLAR
- Scatter sembolü (altın motor) çark 3, 4, 5'e gelir ve aynı zamanda Wild'dır.
- Wild sembolü tüm çarklarda belirir.
- Scatter sembolü ve Wild sembolü Respinler sırasında yapışkandır.
- Scatter sembolü Respin verir.
- Respin sırasında yeni gelen her Scatter sembolü Respin verir.
- Tek spin veya Respin kazancında üç Scatter sembolü x3 çarpan tetikler.
- Maksimum Respin sayısı 9'tür.
- Wild sembolü, tüm sembollerin yerine geçer. Wild sembolü, etkin ödeme hattında başka normal 
sembol olmadığı durum haricinde kendisi için ödeme yapmaz. Bir ödeme hattındaki beş ardışık 
Wild, en yüksek ödeyen beş sembolün yerine geçer.

OTOMATİK OYUN
- Otomatik oyun açılır menüsü, oyuncunun otomatik oynanacak spin sayısını seçmesini sağlar.
- Bunu yapmak için oyuncunun nakit azalma değeri (zarar limiti -  0'dan büyük olmalıdır) 
belirlemesi ve ardından otomatik oyunu başlatmak için mevcut spin sayılarından birini seçmesi 
gereklidir.
- Ardından menü gizlenir ve oyuncu otomatik oyun etkin olarak ana oyun ekranına döner.
- Oyuncu aynı zamanda otomatik oyunu durdurmak için isteğe bağlı koşullar belirleyebilir. Bu 
koşullar:
   - Herhangi bir kazançta otomatik oyunu durdurma.
   - Bakiye, oyuncunun belirlediği bir tutarın üzerine çıkarsa otomatik oyunu durdurma.
   - Tek seferde oyuncunun belirlediği bir tutarın üzerinde kazanç olduğunda otomatik oyunu 
durdurma.
- Otomatik oyun menü butonuna her tıklandığında, önceden seçilen değerler temizlenir ve 
varsayılan ayarlarla yeni bir otomatik oyun menüsü açılır.
- Oyun sırasında bağlantınız kesilirse, oyunu yeniden yüklediğinizde tüm otomatik oyun ayarlarınız 
varsayılana dönecektir.



EK BİLGİLER
- Aşağıdaki işlemler, oyun sitesinin şartlar ve koşullarına tabi olabilir:
   - Bitmemiş oyun turlarının yönetimi.
   - İnaktif oyun oturumlarının otomatik olarak sonlandırılacağı süre.
- Oyun yazılımı/donanımının arızalanması halinde, etkilenen tüm oyun bahisleri ve ödemeleri 
geçersiz sayılacak, etkilenen tüm bahisler iade edilecektir.
- Arıza, tüm ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar.
- Bu oyun için teorik olarak oyuncuya dönüş oranı (ODO) %96,11'dir.

NASIL OYNANIR

Mevcut bahis ve jeton değerinden oyun turunu başlatmak için 
tıklayın.

Jeton değerini değiştirmek için yukarı ve aşağı oklara tıklayın.

Oyun turunu durdurmak için tıklayın.

Hızlı spini açmak için tıklayın (oyun sitesinin şartlar ve koşullarına 
tabidir).omfattas av användarvillkoren för spelsidan).

Hızlı spini kapatmak için tıklayın (oyun sitesinin şartlar ve 
koşullarına tabidir).

Otomatik Oyun tur sayısını seçmek ve gelişmiş Otomatik Oyun 
ayarları için tıklayın.

Otomatik Oyun turları seçildikten sonra, kalan tur sayısı Otomatik 
Oyun butonunun üzerinde gösterilecektir. Otomatik Oyunu 
durdurmak için Otomatik Oyun butonuna tıklayın.



Oyun seslerini kapatmak için tıklayın veya ses düzeyini ayarlamak 
için kaydırıcıyı kullanın.

Oyun ayarlarına, ödeme tablosuna ve oyun kurallarına erişmek için 
Oyun Menüsüne tıklayın.


