
REGRAS DO JOGO

- Roger Fly é uma slot de vídeo de 5 rolos e 3 linhas com Respins e multiplicadores.
- O jogo é jogado com 10 linhas de aposta (fixas) e diferentes valores de moedas.
- O valor da moeda é definido com as setas ao lado da secção VALOR DA MOEDA.
- O saldo apresenta o montante de dinheiro ou moedas disponíveis para apostar.
- O jogo pode ser jogado com dinheiro ou moedas. Para alternar entre dinheiro e moedas, vá para as
Definições do Jogo.
- As combinações vencedoras e os pagamentos são feitos de acordo com a Tabela de Pagamento.
- O valor ganho numa linha de aposta é igual ao valor apresentado na Tabela de Pagamento 
multiplicado por qualquer multiplicador aplicável.
- Os valores dos símbolos de pagamento apresentados na Tabela de Pagamento são apresentados em
moedas e são estáticos. Os valores de pagamento em dinheiro são iguais ao montante em moedas 
apresentado na Tabela de Pagamento, multiplicado pelo valor da moeda selecionada.
- Numa determinada linha de pagamento, apenas a combinação vencedora mais alta paga, enquanto 
os ganhos simultâneos em linhas de pagamento diferentes são acumulados.
- Os ganhos em linhas de aposta pagam se em sucessão, da esquerda para a direita, em rolos 
adjacentes, a partir de qualquer rolo.
- Os ganhos pagam apenas em linhas de aposta.
- Os ganhos de Respins são adicionados a qualquer ganho nas linhas da aposta inicial.
- Respins são jogados com o mesmo valor de aposta da ronda ativadora.
- Todos os ganhos nas animações do jogo são apresentados em moedas.

RESPINS E MULTIPLICADORES
- Qualquer ganho no jogo de base ou numa respin resulta numa nova rodada gratuita.
- O jogo de base não tem multiplicadores.
- Cada respin consecutiva aumenta o valor do multiplicador. O multiplicador só é aplicado ao ganho
de uma única respin.
- Os ganhos nas respins são multiplicados pelo multiplicador do jogo atual
- O valor do multiplicador aplicável é apresentado em letras brilhantes acima dos rolos.
- Valores do multiplicador por ordem ascendente: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- O número máximo de respins é 20.
- O multiplicador máximo é X64.
- Assim que o multiplicador máximo é atingido, os ganhos em respins sucessivas são multiplicados 
por x64.

JOGO AUTOMÁTICO
- A janela do menu de jogo automático permite ao jogador selecionar um número de spins para o 
jogo automático.
- Para tal, o jogador deve definir um valor de redução de dinheiro (limite de perda -  que deve ser 
superior a 0) e depois clicar numa das opções de número de spins disponíveis para dar início ao 
jogo automático.
- O menu é então escondido e o jogador regressa ao ecrã principal do jogo, com o jogo automático 
ativo.
- O jogador também pode optar por definir condições opcionais para parar automaticamente o jogo 
automático. Estas incluem:
    - Parar o jogo automático em qualquer ganho individual.
    - Parar o jogo automático se o saldo aumentar o montante especificado pelo jogador.
    - Parar o jogo automático em qualquer ganho individual estipulado pelo jogador.
- Cada clique no botão de jogo automático limpa todos os valores previamente selecionados e abre o
menu do jogo automático com as predefinições.
- Se a ligação for interrompida durante o jogo, todas as definições do jogo automático voltarão para 



a predefinição quando voltar a carregar o jogo.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
- Os processos a seguir podem estar sujeitos aos termos e condições do site do jogo:
    - O processo de gestão de rondas de jogo não terminadas.
    - O tempo após o qual as sessões de jogo inativas são automaticamente terminadas.
- Em caso de falha no funcionamento do hardware/software do jogo, todas as apostas e pagamentos 
do jogo afetado são anulados e todas as apostas afetadas são reembolsadas.
- O retorno teórico para o jogador (RTP) deste jogo é 96,39%.

COMO JOGAR

- Clique para dar início a uma ronda de jogo com o valor da aposta e 
da moeda atual.

- Clique nas setas para cima e para baixo para alterar o valor da 
moeda.

- Clique para parar a ronda de jogo.

- Clique para ativar a spin rápida (sujeito aos termos e condições do 
site do jogo).

- Clique para desativar a spin rápida (sujeito aos termos e condições 
do site do jogo).

- Clique para escolher o número de rondas do jogo automático e 
aceder às definições avançadas do jogo automático.

- Quando as rondas de jogo automático são escolhidas, o número 
restante de rondas é apresentado no botão de jogo automático.
  - Clique no botão de jogo automático para parar o jogo automático.



- Clique para desligar o som do jogo ou utilize o controlo deslizante 
para regular o volume do som.

- Clique para aceder ao menu do jogo com as definições do jogo, a 
tabela de pagamento do jogo e as regras do jogo.


