
JÁTÉKSZABÁLYOK

- A Roger Fly egy 5 tárcsás, három soros videó-nyerőgép, a következő funkciókkal: 
Újrapörgetések és nyereményszorzók.
- A játék 10 fix nyerővonalon, különböző érmeértékekkel folyik.
- Az érmék értéke az ÉRME ÉRTÉKE rész mellett lévő nyilakkal változtatható.
- Az egyenleg az elérhető és tétként feltehető pénz-, illetve érmemennyiséget mutatja.
- A játék egyaránt játszható érmékkel, vagy pénzzel. Az érmék és a pénz közötti váltás a 
Játék beállításainál lehetséges.
A nyerő kombinációk és a kifizetések a Kifizetési táblázat alapján kerülnek kiszámításra.
- Egy nyerővonalon keletkezett nyeremény a Kifizetési táblázatban található érték, illetve 
az alkalmazható szorzók összeszorzásával kerül kiszámításra.
- A szimbólumok Kifizetési táblázatban található értéke érmében értendő és állandó. A 
készpénzben keletkező nyeremény a Kifizetési táblázatban található érmemennyiség és 
az aktuálisan beállított érmeérték szorzatából kerül kiszámításra.
- Egy adott nyerővonalon csak a legértékesebb nyerő kombináció fizet, a különböző 
nyerővonalakon keletkező nyeremények pedig összeadódnak.
- A tétvonalak akkor fizetnek, ha folytatólagosan balról jobbra alakul ki rajtuk nyerő 
kombináció bármelyik tárcsáról indulva.
- Nyeremény kizárólag a nyerővonalakon keletkezhet.
- A(z) Újrapörgetések-nyeremények hozzáadásra kerülnek a nyerővonalakon keletkezett 
nyereményhez.
- A(z) Újrapörgetések ugyanazzal a tétnagysággal kerül lejátszásra, mint az azt kiváltó kör.
- A játékban látható nyerési animációk érmében mutatják a nyeremény mértékét.

ÚJRAPÖRGETÉSEK ÉS NYEREMÉNYSZORZÓK
- Az alapjátékban minden nyertes pörgetés vagy újrapörgetés ingyenes újrapörgetést 
eredményez
- Az alapjátékban nincs nyereményszorzó.
- Minden egymást követő újrapörgetés megnöveli a nyereményszorzó értékét. A 
nyereményszorzó csak az egyszeri újrapörgetés során elért nyereményre kerül 
alkalmazásra.
- Az újrapörgetés nyereményei a játék aktuális nyereményszorzójával kerül felszorzásra
- Az éppen aktuális nyereményszorzó mértéke világító betűkkel látható kiírva a tárcsák 
tetején.
- A nyereményszorzó növekménye sorban: 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X.
- Az újrapörgetések lehetséges maximális száma 20.
- Az elérhető legmagasabb nyereményszorzó a 64X.
- Amennyiben a játékos eléri a maximális nyereményszorzót, a további újrapörgetések 
nyereményei 64X szorzóval kerülnek felszorzásra.

AUTOPLAY
- A játékos egy felugró menüben választhatja ki, hogy hány darab automatikus pörgetést 
kíván elindítani.
- Ehhez a be kell állítani egy készpénzcsökkenési határértéket (veszteségi limit -  az 
értéke nullánál nagyobb kell legyen), majd valamelyik felkínált pörgetési mennyiségre 
kattintani.
- Ezt követően a felugró menü eltűnik, a játékos visszalép a játék főképernyőjére és 
elindulnak az automatikus pörgetések.
- A játékos néhány egyéb feltételt is beállíthat, amelyek teljesülésekor automatikusan 
megáll az autoplay funkció. Ezek az alábbiak lehetnek:



   - Autoplay leállítása bármilyen nyeremény esetén.
   - Autoplay leállítása, amennyiben az egyenleg elér egy, a játékos által beállított összegű 
növekményt.
   - Autoplay leállítása egy, a játékos által beállított értékű egyszeri nyeremény esetén.
- Az Autoplay menügombra történő minden kattintáskor törlődnek az addig beállítások és 
az Autoplay menü az alapértelmezett beállításokkal jelenik meg újra.
- Amennyiben játék közben megszakad a kapcsolat, a játék újratöltését követően minden 
Autoplayre vonatkozó beállítás visszaáll az alapértelmezettre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
- Az alábbi eljárások és események a játékot üzemeltető weboldal Általános felhasználási 
feltételeiben szabályozásra kerülhetnek:
   - Befejezetlen játékkörök kezelésére vonatkozó eljárás.
   - Az inaktív játék-munkamenet automatikus terminálásához szükséges inaktivitási 
időtartam.
- A játékot kiszolgáló hardver- és szoftverelemek meghibásodása esetén minden érintett 
tét és nyeremény törlődik, az érintett tétek pedig visszatérítésre kerülnek.
- Meghibásodás esetén minden kifizetés és játék törlésre kerül.
- A játék elméleti játékos-visszatérítési értéke (RTP) 96.39%.

A JÁTÉK KEZELÉSE

Ide kattintva indítható egy játékkör az aktuális téttel és 
érmeértékkel.

A le-fel nyilakra kattintva változtatható az érmék értéke.

Ide kattintva megállítható a játékkör.

Ide kattintva bekapcsolható a turbópörgetés (ez a funkció 
függhet a játék weboldalának ÁSZF-jétől).

Ide kattintva kikapcsolható a turbópörgetés (ez a funkció 
függhet a játék weboldalának ÁSZF-jétől).



Ide kattintva kiválasztható az automatikus pörgetések 
mennyisége, valamint további Autoplay beállítások.

Miután az automatikus pörgetések mennyisége kiválasztásra 
került, a hátralévő pörgetések száma az Autoplay gombon 
látható. Az Autoplay gombra kattintva az automatikus 
pörgetések funkció leáll.

Ide kattintva kikapcsolhatók a játék hangeffektjei, illetve a 
csúszka segítségével állítható a hangerejük.

Ide kattintva megnyílik a játék menüje, ahol elérhetők a játék 
beállításai, szabályai és a kifizetési táblája.


