
ZASADY GRY

- Roger Fly to 5-bębnowy, 3-rzędowy automat wideo z funkcją Ponowne obroty i mnożniki.
- Gra jest rozgrywana z użyciem 10 linii zakładów (stałych) i różnych wartości monet.
- Wartość monety jest ustawiana za pomocą strzałek znajdujących się obok sekcji WARTOŚĆ 
MONETY.
- Saldo pokazuje ilość gotówki lub liczbę monet dostępnych do postawienia.
- Grę można rozgrywać przy użyciu gotówki lub monet. Aby przełączać pomiędzy gotówką i 
monetami, przejdź do Ustawień gry.
- Zwycięskie kombinacje i wypłaty są przyznawane zgodnie z tabelą wypłat.
- Wygrana na linii zakładu jest równa wartości pokazanej w tabeli wypłat pomnożonej przez 
wszelkie stosowane mnożniki.
- Wartości wypłat za symbole pokazane w tabeli wypłat są przedstawione w monetach i są 
statyczne. Wartości wypłat gotówkowych są równe liczbie monet pokazanej w tabeli wypłat 
pomnożonej przez wybraną wartość monety.
- Na danej linii wypłaty tylko najwyższa kombinacja wygrywająca zapewnia wypłatę, podczas gdy 
jednoczesne wygrane na różnych liniach wypłat sumowane.
- Wygrane z linii zakładów są wypłacane w kolejności od lewej do prawej na sąsiednich bębnach 
począwszy od dowolnego bębna.
- Wszystkie wygrane są wypłacane tylko na liniach zakładów.
- Wygrane zdobyte w ramach funkcji Ponowne obroty są dodawane do wszystkich początkowych 
wygranych na linii zakładu.
- Ponowne obroty są rozgrywane po tej samej wartości zakładu, co runda, w której były 
aktywowane.
- Wszystkie wygrane w animacjach gry są przedstawiane w monetach.

PONOWNE OBROTY I MNOŻNIKI
- Każda wygrana w grze podstawowej lub ponownym obrocie skutkuje darmowym ponownym 
obrotem.
- Gra podstawowa nie ma mnożnika.
- Każdy kolejny ponowny obrót zwiększa mnożnik. Mnożnik ma zastosowanie tylko do wygranej z 
pojedynczego ponownego obrotu.
- Wygrane zdobyte w ponownych obrotach są mnożone przez bieżący mnożnik gry
- Obowiązujący mnożnik jest podświetlony nad bębnami.
- Wartości mnożników w porządku rosnącym: x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64.
- Maksymalna liczba ponownych obrotów to 20.
- Maksymalny mnożnik to x64.
- Po osiągnięciu maksymalnego mnożnika, kolejne wygrane w ponownych obrotach są mnożone 
przez 64.

AUTOGRA
- Wyskakujące menu autogry pozwala graczowi wybrać liczbę obrotów do automatycznego 
rozegrania.
- Aby to zrobić, gracz musi ustawić wartość zmniejszenia gotówki (limit strat -  musi wynosić 
więcej niż 0), a następnie kliknąć jedną z dostępnych opcji liczby obrotów, żeby rozpocząć autogrę.
- Menu jest następnie ukrywane, a gracz powraca do głównego ekranu gry z aktywną funkcją 
autogry.
- Gracz może również ustawić opcjonalne warunki dla automatycznego zatrzymania autogry. 
Obejmują one:
   - Zatrzymaj autogrę po dowolnej pojedynczej wygranej.
   - Zatrzymaj autogrę, jeśli saldo wzrośnie o wyszczególnioną przez gracza kwotę.
   - Zatrzymaj autogrę po pojedynczej wygranej o wyszczególnionej przez gracza wartości.



- Każde kliknięcie przycisku menu autogry usuwa wszystkie wcześniej wybrane wartości i otwiera 
menu autogry z ustawieniami domyślnymi.
- Jeśli podczas gry nastąpi rozłączenie, wszystkie ustawienia autogry powrócą do domyślnych po 
ponownym załadowaniu gry.

DODATKOWE INFORMACJE
- Następujące procesy mogą podlegać regulaminowi strony z grami:
   - Proces zarządzania niedokończonymi rundami gry.
   - Czas, po którym nieaktywne sesje gier są automatycznie kończone.
- W przypadku nieprawidłowego działania sprzętu/oprogramowania do gier, wszystkie zakłady i 
wypłaty, których to dotyczy, są unieważniane, a wszystkie zakłady, których to dotyczy, podlegają 
zwrotowi.
- Usterki unieważniają wszystkie wypłaty i gry.
- Teoretyczny współczynnik zwrotu dla gracza (RTP) w tej grze wynosi 96,39%.

JAK GRAĆ
Kliknij, aby rozpocząć rundę gry z aktualnym zakładem i wartością 
monety.

Kliknij górną lub dolną strzałkę, aby zmienić wartość monety.

Kliknij, aby zatrzymać rundę gry.

Kliknij, aby włączyć szybkie obroty (podlega regulaminowi strony z 
grami).

Kliknij, aby wyłączyć szybkie obroty (podlega regulaminowi strony z
grami).

Kliknij, aby wybrać liczbę rund autogry i zaawansowane ustawienia 
autogry.



Jeśli wybrano autogrę, pozostała liczba rund zostanie wyświetlona na 
jej przycisku. Kliknij przycisk autogry, aby ją zatrzymać.

Kliknij, aby wyciszyć dźwięk w grze lub użyj suwaka, aby 
dostosować głośność.

Kliknij, aby uzyskać dostęp do menu gry, w którym można znaleźć 
ustawienia gry, tabelę wypłat i zasady gry.


