
SPILREGLER

- Roger Fly er en 5 hjuls, 3 række videospilleautomat med Re-spins og multiplikatorer.
- Spillet har 10 gevinstlinjer (faste) og forskellige møntværdier.
- Møntværdien sættes med pilene ved siden af MØNTVÆRDI sektionen.
- Saldoen viser mængden af penge eller mønter tilgængelig at spille for.
- Spillet kan spilles med penge eller mønter. For at skifte mellem penge og mønter, gå til 
spilindstillingerne.
- Vindende kombinationer og gevinster udregnes i forhold til gevinsttabellen.
- En gevinst på en gevinstlinje er lig med værdien vist i gevinsttabellen ganget med alle 
relevante multiplikatorer.
- Symbolernes gevinstværdier er vist i mønter i gevinsttabellen og er statiske. Værdien af 
kontante gevinster er lig med møntantallet vist i Gevinsttabellen ganget med den valgte 
møntværdi.
- På en given gevinstlinje giver kun den højeste vinderkombination gevinst, mens 
samtidige gevinster på forskellige gevinstlinjer lægges sammen.
- Spillinjer giver gevinst for tilstødende hjul fra venstre mod højre, startende fra et hvilket 
som helst hjul.
- Der er kun gevinster på spillinjer.
- Respins gevinster tilføjes til enhver indledende linjegevinst.
- Respins spilles med samme indsatsværdi som i runden, der aktiverede dem.
- Alle gevinster i spilanimationer præsenteres i mønter.

RESPINS OG MULTIPLIKATORER
- Alle basisspil eller re-spin gevinster resulterer i et gratis re-spin.
- Basisspillet har ingen multiplikatorer.
- Hver på hinanden følgende respin øger multiplikatorværdien. Multiplikatoren anvendes 
kun på single re-spin-gevinster.
- Re-spin-gevinster ganges med den aktuelle spilmultiplikator
- Den anvendte multiplikatorværdi præsenteres med glødende bogstaver øverst på 
hjulene.
- Multiplikatorværdier i stigende rækkefølge: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Det maksimale antal Respins er 20.
- Den maksimale multiplikator er X64.
- Når den maksimale multiplikator er nået, ganges de på hinanden følgende re-spin-
gevinster med x64.

AUTO SPIL
- Autospil pop-up menuen giver spilleren mulighed for at vælge et antal spin til autospil.
- For at gøre det skal spilleren sætte tabsværdi for penge (tabsgrænse -  skal være større 
end 0) og så klikke på en af de tilgængelige valgmuligheder for antal af spins for at starte 
autospil.
- Menuen skjules derefter, og spilleren returnerer til hovedskærmen med autospil aktiv.
- Spilleren kan også vælge at indstille valgfrie betingelser for automatisk stop af autospil. 
Dette inkluderer:
   - Stop autospil ved enhver single gevinst.
   - Stop autospil hvis saldoen stiger med det beløb, som spilleren angiver.
   - Stop autospil ved en single gevinst af en spillerbestemt værdi.
- Hvert klik på autospilmenu-knappen fjerner alle tidligere valgte værdier og åbner 
autospilmenuen med standardindstillingerne.
- Hvis du afbrydes, mens du spiller, vender alle indstillinger for autospil tilbage til standard,



når du genindlæser spillet.

YDERLIGERE INFORMATION
- Følgende processer kan være underlagt vilkårene og betingelserne på spilsiden:
   - Processen med at håndtere uafsluttede spilrunder.
   - Det tidspunkt, hvorefter inaktive spilsessioner automatisk afsluttes.
- I tilfælde af funktionsfejl i spillets hardware/software annulleres alle berørte indsatser og 
gevinster og alle berørte væddemål refunderes.
- Funktionsfejl annullerer alle gevinster og spil.
- Den teoretiske tilbagebetalingsprocent (RTP) er i dette spil på 96.39%.

SÅDAN SPILLER DU

Klik for at starte en spilrunde med den aktuelle indsats og 
møntværdi.

Klik på pil op eller ned for at ændre møntværdien.

Klik for at stoppe spilrunden.

Klik for at slå Hurtig spin til (underlagt vilkårene og 
betingelserne på spilsiden).

Klik for at slå Hurtig spin fra (underlagt vilkårene og 
betingelserne på spilsiden).

Klik for at vælge antallet af Autospil-runder og avancerede 
Autospil-indstillinger.

Når antallet af Autospil-runder er valgt, vises det resterende 
antal runder på Autospil-knappen. Klik på Autospil-knappen for 
at stoppe Autospil.



Klik for at slå lyden i spillet fra, eller brug skyderen til at justere 
lydstyrken.

Klik for at få adgang til menuen for spilindstillinger, gevinsttabel
og spilleregler.


