
REGULI JOC

- Roger Fly este un slot video cu 5 role, 3 rânduri care are Rerotiri și multiplicatoare.
- Jocul se joacă cu 10 de linii de pariu (fixe) și valori diferite ale monedei.
- Valoarea monedei este setată cu săgețile de lângă secțiunea VALOARE MONEDĂ.
- Soldul afișează totalul în numerar sau monede disponibile pentru a paria.
- Jocul poate fi jucat cu numerar sau monede. Pentru a comuta între numerar și monede, accesați 
Setările jocului.
- Combinațiile câștigătoare și plățile se fac în funcție de Tabelul de plată.
- Un câștig pe linia de pariu este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plată înmulțit cu orice 
multiplicatori aplicabili.
- Valorile de plată ale simbolurilor prezentate în Tabelul de plată sunt prezentate în monede și sunt 
statice. Valorile plăților în numerar sunt egale cu suma monedei afișată în tabelul de plăți înmulțită 
cu valoarea monedei selectate.
- Pe o linie de plată dată, se plătește doar cea mai mare combinație câștigătoare în timp ce se 
acumulează câștiguri simultane pe linii de plată diferite.
- Câștigurile pe linia de pariu se plătesc dacă sunt succesive de la stânga la dreapta pe rolele 
adiacente începând de la orice rolă.
- Toate câștigurile se plătesc numai pe liniile de pariu.
- Câștigurile Rerotiri se adaugă la orice câștig inițial pe linia de pariu.
- Câștigurile Rerotiri sunt jucate la aceeași valoare de pariu ca runda care le-a activat.
- Toate câștigurile din animațiile de joc sunt prezentate în monede.

REROTIRI ȘI MULTIPLICATOARE
- Orice joc de bază sau câștig dintr-o rerotire are ca rezultat o rerotire gratuită.
- Jocul de bază nu are multiplicator.
- Fiecare rerotire consecutivă crește valoarea multiplicatorului. Multiplicatorul se aplică numai 
pentru câștigarea unei rerotiri singulare.
- Câștigurile din rerotiri sunt înmulțite cu multiplicatorul jocului curent
- Valoarea multiplicatoare aplicabilă este prezentată cu litere strălucitoare în partea de sus a rolelor.
- Valorile multiplicatoare în ordine crescătoare: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Numărul maxim de Rerotiri este 20.
- Multiplicatorul maxim este X64.
- După atingerea multiplicatorului maxim, câștigurile succesive din rerotiri sunt înmulțite cu x64.

JOC AUTOMAT
- Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc automat.
- Pentru a face acest lucru, jucătorul trebuie să stabilească o valoare de scădere a numerarului 
(limita de pierdere -  trebuie să fie mai mare de 0) și apoi faceți clic pe unul dintre opțiunile de 
număr de rotire disponibile pentru a începe jocul automat.
- Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat la ecranul principal al jocului, cu jocul automat 
activat.
- Jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat jocul automat. 
Acestea includ:
   - Oprirea jocului automat la orice câștig.
   - Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.
   - Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător.
- Fiecare clic pe butonul meniului joc automat șterge toate valorile selectate anterior și deschide 
meniul joc automat cu setările implicite.
- Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în mod implicit 
atunci când reîncărcați jocul.



INFORMAȚII SUPLIMENTARE
- Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri:
   - Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.
   - Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.
- În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc 
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate.
- Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
- Câștigul teoretic al jucătorului (RTP) pentru acest joc este de 96.39%.

CUM SE JOACĂ

Faceți clic pentru a începe o rundă a jocului la nivelul pariului actual 
și valorii monedei.

Faceți clic pe săgețile sus sau jos pentru a modifica valoarea monedei.

Faceți clic pentru a opri runda jocului.

Faceți clic pentru a activa Rotirea rapidă (sub rezerva termenilor și 
condițiilor site-ului de jocuri).

Faceți clic pentru a dezactiva Rotirea rapidă (sub rezerva termenilor și
condițiilor site-ului de jocuri).

Faceți clic pentru a alege numărul de runde de joc automat și setările 
avansate de joc automat.

Când s-au ales rundele de joc automat, numărul rămas de runde va fi 
afișat pe butonul de joc automat. Faceți clic pentru a opri Jocul 
automat.



Faceți clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau utilizați glisorul 
pentru a regla volumul sunetului.

Faceți clic pentru a accesa Meniul jocului pentru setările jocului, 
tabelul de plată al jocului și regulile jocului.


