
Spillversjon 1.0.0

Spilleregler



SPILLBESKRIVELSE

Sahara Sun er en spilleautomat med et spillefelt på 4x5x5x5x4 felter og 100 faste linjer.

Den har symbolstabler og gratisspinn med utvidende jokere.

RTP 88.03%, 96.03 %

Spilleregler

Innsatsen velges ved å bruke TOTALINNSATS-velgeren.

AUTOSPILL vil automatisk spille spillet i det valgte antallet runder.

Det er 11 hjulsett som brukes under grunnspillet, og hvert har stabler med

tilstøtende like symboler på sine respektive hjul. Hvert hjulsett har et unikt stablet

symbol:

    

     

Før hvert grunnspill vil ett hjulsett tilfeldig velges for det spillet.

Innsatsnivå er totalinnsatsens verdi delt på 50.

Linjegevinster multipliseres med det gjeldende innsatsnivået til det vinnende

spillet.

Alle linjegevinster er fra venstre til høyre på tilstøtende hjul, fra hjulet helt til

venstre.

Kun den høyeste gevinsten per linje spilt på utbetales.

Scatter-gevinster multipliseres med totalinnsatsen.

Scatter-gevinster gir gevinst uansett posisjon på hjulene.

Scatter-gevinster betales ut i tillegg til linjegevinster.

Kun den høyeste scatter-gevinsten utbetales per spill.

JOKER

5 X  betal 500
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4 X  betal 250

3 X  betal 75

2 X  betal 5

 

er joker og erstatter alle symboler, med unntak av TUT, for å lage en gevinstkombinasjon.

Alle gevinster i en gevinstkombinasjon på en aktiv linjer.

Gevinst er produktet av premien på utbetalingstabellen og innsatsnivået.

GRATISSPINNBONUS

3 spredte TUT hvor som helst på hjulene 2, 3 og 4, gir 4X totalinnsatsen og 12

gratisspinn.

Gratisspinn spilles med samme antall linjer og innsatsnivå som det utløsende

grunnspillet.

Under gratisspinn vil 3 spredte TUT hvor som helst på hjulene 2, 3 og 4, gi 4X

totalinnsatsen og 12 ekstra gratisspinn.

Under gratisspinn vil en SKARABÉ hvor som helst på hjulene utvide seg til å fylle hele

hjulet, for å lage en gevinstkombinasjon.

Under gratisspinn vil hjulsettene velges ved hjelp av samme regler som for

grunnspillene.

TUT dukker kun opp på hjulene 2, 3 og 4.
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SPILLFUNKSJONER

 

SPINN-KNAPP

Klikk for å starte en spillrunde med gjeldende innsatsverdi.

 

SPINN-KNAPP (UNDER SPINN)

Klikk for å stoppe hjulenes animasjon eller eventuelle gevinstanimasjoner

raskt. Dette stopper ikke autospill. 

 

SPINN-KNAPP (NÅR AUTOSPILL ER AKTIVERT)

Tallet viser hvor mange autospill som er igjen.

 

AUTOSPILL-KNAPP

Klikk for å åpne menyen for autospill.

 

AUTOSPILL-KNAPP (NÅR AUTOSPILL ER AKTIVERT)

Klikk for å stoppe autospill.

 

INFO-KNAPP

Klikk for å åpne utbetalingstabellen og se spillereglene.

 

MENY-KNAPP

Klikk for å åpne innstillingene.

 

LYD-KNAPP

Klikk for å velge lydnivå. 

€1.00   
TOTALINNSAT

Klikk på "+" eller "—" for å endre innsatsnivået.

€25.00
GEVINST

Viser gjeldende gevinst i mynter.

€1,000.00
SALDO

Viser saldo i mynter.
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SPRETTOPPMENYER

AUTOSPILL

Autospill-pop-up menyen lar spilleren velge et antall spinn for autospill med gjeldende

totalinnsats. For å gjøre det, endrer spilleren Antall spill til ønsket verdi. Spilleren må så

velge en tapsgrense (må være over 0) og klikker på START-knappen for å bekrefte.

Menyen skjules deretter, og spilleren returneres til hovedspillskjermen, med autospill

aktivert.

Spilleren kan også velge andre vilkår som automatisk stopper autospill. Disse

inkluderer:

- Stopp autospill ved enkeltgevinst som overskrider en verdi satt av spilleren.

- Stopp autospill hvis saldoen øker med beløpet spilleren velger.

- Stopp autospill når gratisspinn starter.

Obs! Hvis du frakobles mens du spiller, vil alle innstillinger for autospill returneres til

standard når du starter spillet igjen.

SPILLINNSTILLINGER

VOLUM

Klikk for å slå all lyd på/av.

INTROSKJERM

Klikk for å så introskjermen på/av når spillet starter.

MELLOMROM FOR Å SPINNE

Klikk for å slå muligheten til å spinne med mellomrom på/av.

HURTIGSPINN

Klikk for å alltid stoppe hjulenes animasjon eller eventuelle gevinstanimasjoner raskt.

Dette stopper ikke autospill.

BAKGRUNNSMUSIKK
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Klikk for å slå bakgrunnsmusikken i grunnspillet på/av.

REGULERENDE INFORMASJON OG ANNEN
INFORMASJON

NÅVÆRENDE KLOKKESLETT

Spillklienten viser nåværende klokkeslett til enhver tid. Tidspunktet hentes fra klokken på

spillerens datamaskin eller enhetens systemklokke. 

EKSTRA INFORMASJON

Følgende prosesser kan være underlagt vilkårene til spillsiden.

- Prosessen med å administrere ufullstendige spillrunder.

- Tiden det tar før inaktive spilleøkter automatisk avsluttes.

200,000.00 er maksimalgevinsten for ett enkeltspill. Hvis maksimalgevinsten vinnes i

løpet av spillingen, vil spillet avsluttes og maksimalgevinsten tildeles.

Dersom det skjer en feil med maskinvare/programvare, vil alle påvirkede innsatser og

utbetalinger anses ugyldige, og alle påvirkede innsatser refunderes.
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