
Pelin versio 1.0.0

Pelin säännöt



PELIN KUVAUS

Trailblazer on 5x3-kolikkopeli, jossa on 50 kiinteää voittolinjaa, pinotut wild-symbolit ja

ilmaiskierrokset, joiden aikana pinotut wildit voivat antaa jopa voittokertoimen 10X.

Voitto on voittotaulukon arvo kerrottuna panostasolla.

RTP 88.04%, 96.04%

Pelin säännöt

Panos asetetaan KOKONAISPANOS-valitsimella.

AUTOMAATTIPELI pelaa peliä automaattisesti valitun kierrosmäärän verran.

Panostaso on kokonaispanoksen arvo jaettuna arvolla 50.

Linjavoitot kerrotaan voittavan pelin sen hetkisellä panostasolla.

Kaikki linjavoitot muodostuvat vasemmalta oikealle vierekkäisiin rulliin

äärimmäisenä vasemmalla olevasta rullasta alkaen.

Vain suurin voitto per pelattu linja maksetaan.

Vain yksi voitto per pelattu linja maksetaan.

Scatter-voitot kerrotaan kokonaispanoksella.

Scatter-voitot maksetaan rullien kaikista paikoista.

Scatter-voitot maksetaan linjavoittojen lisäksi.

Vain suurin scatter-voitto per peli maksetaan.

WILD

 

HEVONEN on wild ja sillä voidaan korvata mikä tahansa symboli paitsi LOGO

voittoyhdistelmän muodostamiseksi.

Esiintyy vain rullissa 3, 4 ja 5.
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SCATTER TUOTTAA

5  antaa voiton 100x PANOS + 10 ILMAISKIERROSTA.

4  antaa voiton 10x PANOS + 10 ILMAISKIERROSTA.

3  antaa voiton 2x PANOS + 10 ILMAISKIERROSTA.

Voittaa missä tahansa paikoissa.

ILMAISKIERROSBONUS

Vähintään 3 LOGO-symbolia hajallaan missä tahansa paikoissa rullilla antaa 10

ilmaiskierrosta.

Ilmaiskierrokset pelataan samoilla linjoilla ja panostasoilla kuin ne käynnistänyt

peruspeli.

Ilmaiskierrokset pelataan eri rullakolla kuin peruspelit.

Ilmaiskierrosten aikana HEVOSIA esiintyy vain rullassa 3.

Ilmaiskierrosten aikana HEVONEN on wild ja sillä voidaan korvata mikä tahansa

symboli paitsi LOGO tai TÄHTI voittoyhdistelmän muodostamiseksi.

Ilmaiskierrosten aikana TÄHTI on wild ja sillä voidaan korvata mikä tahansa symboli

paitsi LOGO tai TÄHTI voittoyhdistelmän muodostamiseksi.

Jos TÄHTEÄ käytetään korvaamiseen rullassa 2, voittolinja saa sattumanvaraisesti

kertoimen 1X tai 2X.

Jos TÄHTEÄ käytetään korvaamiseen rullassa 4, voittolinja saa sattumanvaraisesti

kertoimen 1X tai 5X. 

2X ja 5X yhdessä voittolinjalla antavat voittolinjalle kertoimen 10X.

TÄHTI voi esiintyä vain rullissa 2 ja 4.
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Vähintään 3 LOGO-symbolia hajallaan missä tahansa paikoissa rullilla ilmaiskierrosten

aikana antaa 5 ilmaiskierrosta lisää.
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PELIN TOIMINNOT

 

PELAA-PAINIKE

Napsauta, kun haluat käynnistää pelikierroksen nykyisellä panosarvolla.

 

PELAA-PAINIKE (PYÖRÄYTYKSEN AIKANA)

Napsauta, kun haluat pysäyttää rullien animaatiot tai mahdolliset

voittoanimaatiot nopeasti. Tämä ei pysäytä automaattipeliä. 

 

PELAA-PAINIKE (KUN AUTOMAATTIPELI KÄYNNISSÄ)

Numero näyttää, montako kierrosta automaattipeliä on jäljellä.

 

AUTOMAATTIPELI-PAINIKE

Napsauta, kun haluat avata automaattipelin ponnahdusvalikon.

 

AUTOMAATTIPELI-PAINIKE (KUN AUTOMAATTIPELI KÄYNNISSÄ)

Napsauta, kun haluat pysäyttää automaattipelin.

 

TIETOPAINIKE

Napsauta, kun haluat avata voittotaulukon ja pelin säännöt.

 

VALIKKOPAINIKE

Napsauta, kun haluat avata asetukset.

 

ÄÄNIPAINIKE

Napsauta, kun haluat säätää äänenvoimakkuutta. 

€1.00   
KOKONAISPANOS

Napsauta "+" tai "—", kun haluat muuttaa panostasoa.

€25.00
VOITTO

Näyttää sen hetkisen voiton kolikkoina.

€1,000.00
SALDO

Näyttää saldon kolikkoina.
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PONNAHDUSVALIKOT

AUTOMAATTIPELI

Automaattipelin ponnahdusvalikosta pelaaja voi valita kierrosmäärän, joka pelataan

automaattisesti nykyisellä kokonaispanoksella. Tämä tehdään muuttamalla pelien

lukumääräksi haluttu arvo. Pelaajan täytyy sitten asettaa tappioraja (suurempi kuin 0) ja

napsauttaa vahvistukseksi ALOITA-painiketta, jolloin valikko piilotetaan, pelaaja palaa

pääpelin näyttöön ja automaattipeli käynnistyy.

Pelaaja voi myös halutessaan valita ehtoja automaattipelin pysäyttämiselle. Näitä ovat:

- Pysäytä automaattipeli, jos yksi voitto ylittää pelaajan määrittämän arvon.

- Pysäytä automaattipeli, jos saldo kasvaa pelaajan määrittämän arvon verran.

- Pysäytä automaattipeli, jos siirrytään ilmaiskierroksiin.

Huomautus: Jos yhteys katkeaa kesken pelin, kaikki automaattipelin asetukset

palautuvat oletusarvoon, kun peli ladataan uudelleen.

PELIASETUKSET

ÄÄNET

Napsauta, kun haluat vaihtaa kaikki äänet päälle tai pois.

ESITTELYNÄYTTÖ

Napsauta, kun haluat vaihtaa esittelynäytön esiin tai pois peliin tultaessa.

PELAA VÄLILYÖNNILLÄ

Napsauta, kun haluat mahdollisuuden käynnistää peli välilyöntipainikkeella päälle tai

pois.

NOPEA PYÖRÄYTYS

Napsauta vaihtaaksesi aina nopeasti kelan animaatiot tai kaikki Win-animaatiot. Tämä ei

lopeta automaattista toistoa.

TAUSTAMUSIIKKI
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Napsauta, kun haluat vaihtaa peruspelin taustamusiikin päälle tai pois.

SÄÄNTELYYN LIITTYVÄÄ JA MUUTA TIETOA

NYKYINEN AIKA

Pelin asiakasliittymässä näkyy aina nykyinen aika. Aika saadaan pelaajan tietokoneen

tai laitteen järjestelmäkellosta.

LISÄTIETOA

Seuraaviin prosesseihin sovelletaan pelisivuston käyttöehtoja:

- kesken jääneiden pelikierrosten käsittely.

- aika, jonka jälkeen passiiviset peli-istunnot suljetaan automaattisesti.

Maksimivoitto yhdestä pelistä on 320,000.00. Jos pelin aikana saavutetaan

maksimivoitto, peli päättyy ja pelaaja saa maksimivoiton.

Jos pelilaitteistoon tai -ohjelmistoon tulee toimintahäiriö, kaikki pelipanokset ja voitot,

joihin se vaikuttaa, mitätöidään ja panokset palautetaan.
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