Spelversie 1.0.0

Spelregels

Midnight money ver 1.0.0 Spelregels

SPELBESCHRIJVING
Midnight Money is een 5x3 speelautomaat met 30 vaste betaallijnen, symboolstapels en
gratis spins met een Quick Finish Bonus die een geldbeloning biedt in plaats van gratis
spins.
RENDEMENT 88.03%, 96.03%

Spelregels
• De inzet wordt ingesteld met de keuzeknop TOTALE INZET.
• AUTO-SPEL speelt het spel automatisch voor het gekozen aantal rondes.
• Er zijn 11 rollensets die tijdens de basisspellen worden gebruikt, elk met stapels
aangrenzende gelijke symbolen op hun respectievelijke rollen. Elke set heeft een
uniek gestapeld symbool:

• Voorafgaand aan elk basisspel wordt willekeurig een set rollen gekozen die voor
elk spel wordt gebruikt.
• Inzetniveau is de totale inzetwaarde gedeeld door 30.
• Lijnwinsten worden vermenigvuldigd met het huidige inzetniveau van het
winnende spel.
• Alle lijnwinsten zijn van links naar rechts op aangrenzende rollen, beginnend
vanaf de meest linker rol.
• Alleen de hoogste winst wordt uitbetaald per gespeelde lijn.
• Slechts één winst wordt uitbetaald per gespeelde lijn.
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WILD

LOGO vervangt elk symbool om een winnende combinatie te vormen, inclusief DOLLAR
SIGN.
LOGO komt alleen voor op rol 2, 3, 4 en 5.

GRATIS-SPINSBONUS

3, 4 of 5 DOLLAR SIGN op een actieve betaallijn leveren respectievelijk 8, 10 of 15
gratis spins op.
Alle winsten tijdens gratis spins zijn 2x de uitbetaling in het basisspel.
Tijdens gratis spins kunnen extra gratis spins worden gewonnen.
Gratis spins worden gespeeld op hetzelfde inzetniveau als het activerende basisspel.
Tijdens gratis spins worden rollensets geselecteerd met dezelfde regels als voor
basisspellen.

QUICK FINISH BONUS
Als er 20 of meer gratis spins worden toegekend in een betaald basisspel, krijgt de
speler de Quick Finish Bonus aangeboden met 2 opties: Gratis spins en Mystery Cash.
Tik op een vlag om een keuze te maken.
Tik op Gratis Spins om gratis spins te starten met het aantal resterende gratis spins gelijk
aan het aantal dat wordt weergegeven op de Gratis Spins-meter.
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Tik op Mystery Cash voor een willekeurige beloning binnen het bereik dat wordt
aangegeven op de Mystery Cash-meter, waarbij resterende gratis spins op de Gratis
Spins-meter komen te vervallen en de gratis-spinsbonus wordt beëindigd.
Als er op enig moment tijdens gratis spins 20 of meer gratis spins resteren, kan de speler
op de Quick Finish-vlagpictogram boven de rollen tikken om de Quick Finish Bonus te
starten.
Tik op Gratis Spins om door te gaan met het spelen van gratis spins met het aantal
resterende gratis spins gelijk aan het aantal dat wordt weergegeven op de Gratis Spinsmeter.
Tik op Mystery Cash voor een willekeurige beloning binnen het bereik dat wordt
aangegeven op de Mystery Cash-meter, waarbij resterende gratis spins op de Gratis
Spins-meter komen te vervallen en de gratis-spinsbonus wordt beëindigd.
Mystery Cash wordt uitbetaald naast eventuele verzamelde winsten van de gratisspinsbonus.
Quick Finish Bonus kan niet worden gestart als er minder dan 20 gratis spins resteren.
De gratis-spinsbonus eindigt wanneer er geen gratis spins meer resteren of wanneer
Mystery Cash is toegekend.
De toekenning van Mystery Cash is afhankelijk van de maximale winstlimiet, indien van
toepassing.
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SPELFUNCTIES
SPIN-KNOP
Klik om een spelronde te starten met de huidige inzetwaarde.
SPIN-KNOP (TIJDENS SPIN)
Klik om snel de rol-animaties of eventuele win-animaties te stoppen. Het
auto-spel stopt niet hierdoor.
SPIN-KNOP (MET AUTO-SPEL ACTIEF)
Het getal geeft aan hoeveel auto-spelspins er nog resteren.
AUTO-SPEL-KNOP
Klik om het auto-spel-pop-upmenu te openen.
AUTO-SPEL-KNOP (MET AUTO-SPEL ACTIEF)
Klik om auto-spel te stoppen.
INFO-KNOP
Klik om de uitbetalingstabel en de spelregels te openen.
MENU-KNOP
Klik om de instellingen te openen.
AUDIO-KNOP
Klik om het volumeniveau in te stellen.
€1.00

TOTALE INZET
Klik op "+" of "-" om het inzetniveau te wijzigen.

€25.00

WINST
Toont de huidige winst in munten.

€1,000.00

SALDO
Toont het saldo in munten.
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POP-UPMENU'S
AUTO-SPEL
Met het auto-spel-pop-upmenu kan de speler een aantal spins kiezen om automatisch te
spelen met de huidige totale inzet. Om dat te doen, wijzigt de speler Aantal Rondes naar
de gewenste waarde. De speler moet vervolgens een verlieslimiet instellen (moet groter
zijn dan 0) en dan op de START-knop klikken om de intentie te bevestigen. Het menu
wordt dan verborgen en de speler keert terug naar het hoofdscherm van het spel, met
auto-spel actief.
De speler kan ook optionele voorwaarden instellen om het auto-spel automatisch te
stoppen. Deze omvatten:
- Stop het auto-spel bij een enkele winst van een door de speler bepaalde waarde.
- Stop het auto-spel als het saldo toeneemt met het door de speler opgegeven bedrag.
- Stop het auto-spel bij het starten van gratis spins.
Opmerking: Als tijdens het spelen de verbinding wordt verbroken, worden alle autospelinstellingen gereset als je het spel opnieuw laadt.

SPELINSTELLINGEN
VOLUME
Klik om alle geluid in/uit te schakelen.
INTRO-SCHERM
Klik om de weergave van het introscherm bij het starten van het spel in/uit te schakelen.
SPATIEBALK OM TE SPINNEN
Klik om de mogelijkheid om te draaien met de spatiebalk in/uit te schakelen.
SNELLE SPINS
Klik om altijd snel de rol-animaties of eventuele winanimaties te stoppen. Het auto-spel
stopt niet hierdoor.
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ACHTERGRONDMUZIEK
Klik om de achtergrondmuziek van het basisspel in/uit te schakelen.

REGELGEVING EN AANVULLENDE INFORMATIE
HUIDIGE TIJD
De spelcliënt toont altijd de actuele tijd. De tijd wordt verkregen van de systeemklok van
de computer of het apparaat van de speler.

AANVULLENDE INFORMATIE
De volgende processen kunnen onderhevig zijn aan de voorwaarden van de spellensite.
- Het proces van het beheer van onvoltooide spelrondes.
- De tijd waarna inactieve spelsessies automatisch worden beëindigd.
9,000,000.00 is de maximale winst van een enkel spel. Als tijdens het spelen de
maximale winst wordt bereikt, eindigt het spel en wordt de maximale winst toegekend.
In geval van storing in de spelhardware/-software komen alle getroffen spelinzetten en
uitbetalingen te vervallen en worden alle getroffen inzetten terugbetaald.
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