
PELIN SÄÄNNÖT

- Roger Fly on 5-rullainen, 3-rivinen videokolikkopeli, jonka ominaisuuksiin kuuluvat 
Uudelleenpyöräytykset ja kertoimet.
- Peliä pelataan 10 voittolinjalla (kiinteät) sekä eri kolikon arvoilla.
- Kolikon arvo asetetaan nuolilla KOLIKON ARVO -kentän vieressä.
- Saldo näyttää panostettavissa olevan rahan tai kolikoiden määrän.
- Peliä voidaan pelata rahalla tai kolikolla. Vaihtaaksesi rahan ja kolikoiden välillä, mene 
pelin asetuksiin.
- Voittoyhdistelmät ja voitonmaksu tehdään voittotaulukon mukaisesti.
- Panostetun linjan voitto vastaa voittotaulukon arvoa, kerrottuna voimassa olevilla 
kertoimilla.
- Voittotaulukossa näkyvät symbolivoittojen arvot ovat kolikoina ja staattisia. Käteisvoiton 
arvo on yhtä suuri, kuin voittotaulukossa näkyvä kolikkomäärä kerrottuna valitulla kolikon 
arvolla.
- Millä tahansa voittolinjalla vain arvokkain voittava yhdistelmä maksetaan, kun taas 
samanaikaiset voitot muilla voittolinjoilla lasketaan yhteen.
- Voittolinjat maksavat järjestyksessä vasemmalta oikealle vierekkäisillä rullilla alkaen miltä
tahansa rullalta.
- Vain panostetut linjat voivat voittaa.
- Uudelleenpyöräytykset -ominaisuudesta saadut voitot lisätään mihin tahansa voittolinjan 
voittoon.
- Uudelleenpyöräytykset pelataan samalla panoksen arvolla, kuin se kierros, jolla 
ominaisuus on aktivoitu.
- Kaikki voitot pelin animaatioissa esitetään kolikkoina.

UUDELLEENPYÖRÄYTYKSET JA KERTOIMET
- Mikä tahansa peruspelin tai uudelleenpyöräytyksen voitto johtaa ilmaiseen 
uudelleenpyöräytykseen.
- Peruspelissä ei ole voittokerrointa.
- Jokainen peräkkäinen uudelleenpyöräytys kasvattaa kertoimen arvoa. Kerroin on 
voimassa vain yksittäisen uudelleenpyöräytyksen voitossa.
- Uudelleenpyöräytyksen voitot kerrotaan voimassa olevalla pelin kertoimella
- Voimassa olevan kertoimen arvo esitetään hehkuvilla numeroilla rullien yläpuolella.
- Kertoimen arvot kasvavassa järjestyksessä: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Uudelleenpyöräytysten enimmäismäärä on 20.
- Maksimikerroin on X64.
- Kun maksimikerroin on saavutettu, peräkkäisten uudelleenpyöräytysten voitot kerrotaan 
64x.

AUTOMAATTIPELI
- Automaattipeli-ponnahdusvalikko antaa pelaajan valita automaattipelin pyöräytysmäärän.
- Näin tehdäkseen pelaajan on asetettava arvo rahan kulutukselle (tappioraja -  tulee olla 
suurempi kuin 0) ja sen jälkeen klikata yhtä saatavilla olevista pyöräytysten määrästä 
aloittaakseen automaattipelin.
- Valikko piilotetaan ja pelaaja palautetaan pelinäkymään, jossa automaattipeli on 
aktiivisena.
- Pelaaja voi myös valita muita ehtoja, joiden täyttyessä automaattipeli pysähtyy 
automaattisesti. Nämä pitävät sisällään:
   - Pysäytys millä tahansa yksittäisellä voitolla.
   - Pysäytys, jos saldo kasvaa pelaajan määrittelemällä summalla.



   - Pysäytys yksittäisellä voitolla, jonka arvo on pelaajan määrittämä.
- Jokainen automaattipeli-valikon painallus tyhjentää aiemmat arvot ja avaa automaattipeli-
valikon oletusasetuksilla.
- Jos yhteytesi katkeaa pelin aikana, kaikki automaattipelin asetukset palautuvat oletuksiin,
kun lataat pelin uudelleen.

LISÄTIETOA
- Seuraavat prosessit voivat olla riippuvaisia pelisivuston käyttöehdoista:
   - Kesken jääneiden pelikierrosten loppuunsaattaminen.
   - Aika, jonka jälkeen käyttämätön pelisessio katkaistaan automaattisesti.
- Peliohjelmiston/laitteiston toimintahäiriön sattuessa kaikki panokset ja voitonmaksut, 
joihin häiriö on vaikuttanut, mitätöidään ja kaikki panokset, joihin häiriö on vaikuttanut, 
palautetaan.
- Toimintahäiriö mitätöi kaikki maksut ja pelit.
- Teoreettinen palautusprosentti (RTP) tässä pelissä on 96.39%.

MITEN PELIÄ PELATAAN

Paina aloittaaksesi pelaaminen nykyisellä panoksella ja kolikon
arvolla.

Paina nuolta ylös tai alas vaihtaaksesi kolikon arvoa.

Paina pysäyttääksesi pelikierroksen.

Paina käynnistääksesi pikapelin (riippuen pelisivuston 
käyttöehdoista).

Paina lopettaaksesi pikapelin (riippuen pelisivuston 
käyttöehdoista).

Paina valitaksesi automaattipelin kierrosmäärän ja tarkemmat 
automaattipelin asetukset.



Kun automaattipelin kierrokset määritellään, jäljellä olevat 
kierrokset näkyvät automaattipeli-painikkeen yläpuolella. Paina 
automaattipeli-painiketta pysäyttääksesi automaattipelin.

Paina vaimentaaksesi pelin äänet tai käytä liukuvalitsinta 
säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Paina päästäksesi päävalikkoon, josta löytyvät pelin asetukset, 
voittotaulukko ja pelin säännöt.


