
MÄNGUREEGLID

- Roger Fly on 5 rulliku, 3 reaga videoslot milles on Taaskeerutused ja kordajad.
- Mängu mängitakse 10 panuse liiniga (fikseeritud) ja erinevate mündiväärtustega.
- Mündi väärtus määratakse noolega, mis asub MÜNDIVÄÄRTUSE osa kõrval.
- Saldo näitab panustamiseks saadaoleva raha või müntide summat.
- Mängu saab mängida raha või müntidega. Raha ja müntide vahel liikumiseks mine 
mängu seadetesse.
- Võidukombinatsioonid ja väljamaksed tehakse vastavalt maksetabelile.
- Panuse liini võit on võrdne maksetabelis näidatud väärtusega, mis on korrutatud kõigi 
kohaldatavate kordajatega.
- Maksetabelis näidatud sümbolite väljamaksete väärtused on esitatud müntides ja on 
staatilised. Raha väljamakse väärtused on võrdsed maksetabelis näidatud müntide 
summaga, mis on korrutatud valitud mündi väärtusega.
- Võiduliinil maksab ainult kõige kõrgem võitnud kombinatsioon, samal ajal kui erinevatele 
võiduliinidele kogunenud võidud liidetakse.
- Panuse liini võidud maksavad järjestiku rullikutel vasakult paremale, alustades igast 
rullikust.
- Kõik võidud maksavad ainult panuseliinil.
- Taaskeerutused võidud lisatakse igale algsele panuseliini võitudele.
- Taaskeerutused mängitakse sama panuse väärtusega kui need aktiveerinud voor.
- Kõik mängu animatsioonide võidud esitatakse müntides.

TAASKEERUTUSED JA KORDAJAD
- Mis tahes põhimängu või taaskeerutuse võidu tulemuseks on tasuta taaskeerutus.
- Põhimängus pole kordajat.
- Iga järjestikune taaskeerutus suurendab kordaja väärtust. Kordajat rakendatakse ainult 
ühele taaskeerutuse võidule.
- Taaskeerutuse võidud korrutatakse hetke mängu kordajaga
- Rakendatav kordaja väärtust näidatakse rullikute peal helendavate tähtedega.
- Kordaja väärtused kasvavas järjekorras: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Maksimaalne taaskeerutuste arv on 20.
- Maksimaalne kordaja on X64.
- Kui maksimaalne kordaja on saavutatud, korrutatakse järjestikused taaskeerutuse võidud
x64-ga.

AUTOMAATMÄNG
- Automaatmängu hüpikmenüü võimaldab mängijal valida automaatmängu jaoks 
keerutuste arvu.
- Selleks peab mängija seadma raha vähenemise väärtuse (kaotuse limiit -  peab olema 
suurem kui 0) ja siis vajutama ühel saadaval oleval keerutuste arvul automaatmängu 
alustamiseks.
- Seejärel peidetakse menüü ja mängija naaseb põhimängu ekraanile, kus automaatmäng 
on aktiivne.
- Mängija võib automaatmängu automaatse peatamise jaoks valida ka valikulised 
tingimused. Nende hulgas:
   - Automaatmängu peatamine võidu korral.
   - Automaatmängu peatamine kui saldo suureneb mängija määratud summa võrra.
   - Automaatmängu peatamine mängija määratud väärtusega ühe võidu korral.
- Iga automaatmängu menüü nupul klõpsamine kustutab kõik varem valitud väärtused ja 
avab vaikeseadetega automaatmängu menüü.



- Kui mängimise ajal ühendus katkeb naasevad mängu uuesti laadimisel kõik 
automaatmängu seaded vaikimisi olekusse.

TÄIENDAV INFORMATSIOON
- Järgmised protsessid võivad sõltuda mängulehe reeglitest ja tingimustest:
   - Pooleliolevate mänguvoorude haldamise protsess.
   - Aeg, mille möödudes passiivsed mängusessioonid automaatselt lõpevad.
- Mängu riistvara/tarkvara talitlushäire korral tühistatakse kõik mõjutatud mängude 
panused ja väljamaksed ning kõik mõjutatud panused tagastatakse.
- Rike tühistab kõik väljamaksed ja mängud
- Teoreetiline tagastusprotsent mängijale (RTP) selles mängus on 96,39%.

KUIDAS MÄNGIDA

Klõpsa mänguvooru alustamiseks praegusel panusel ja mündi 
väärtusel.

Mündiväärtuse muutmiseks klõpsa üles või alla noolt.

Klõpsa mänguvooru peatamiseks.

Klõpsa kiirkeerutuse sisse lülitamiseks (vastavalt mängulehe 
reeglitele ja tingimustele).

Klõpsa kiirkeerutuse välja lülitamiseks (vastavalt mängulehe 
reeglitele ja tingimustele).

Klõpsa automaatmängu voorude arvu ja automaatmängu 
täpsemate seadete valimiseks.

Kui valitud on automaatmängu voorud, kuvatakse nupul 
automaatmängus järele jäänud voorude arv. Klõpsa 
automaatmängu nuppu automaatmängu peatamiseks.

Klõpsa mängu heli vaigistamiseks või kasuta helitugevuse 



reguleerimiseks liugurit.

Klõpsa, et avada mängumenüü, et näha mängu seadeid, 
mängu maksetabelit ja mängureegleid.


