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John Daly Spin It And Win It– Spilleregler
John Daly Spin It And Win It bringer John Daly's højlydte, farverige og uforudsigeligt
spændende karakter til live i form af en 5-hjuls 3-rækkers videospilleautomat.
Spillet byder på tre overbevisende basisspilfunktioner og yderligere tre bonusfunktioner med
et gevinstpotentiale på over 20.000x.
Tilbagebetalingsprocent (RTP): 94,78%
SPILLEREGLER
- Hjulsættet har 5 hjul og 3 rækker.
- Spillet spilles med 243 måder at vinde.
- Hjulet har 11 symboler; 4 højværdi, 5 lavværdi, en wild og et bonussymbol.
- Indsatsniveauet indstilles ved at bruge INDSATSNIVEAU-vælgeren.
- AUTOSPIL spiller automatisk spillet videre med det valgte antal runder.
- Spilleren betales i henhold til gevinsttabellen.
- Panelet beregnes fra venstre-til-højre på tilstødende hjul startende fra det yderste
venstre hjul.
- Kun de højeste matchende kombinationer pr. vindende vej giver gevinst.
- Samtidige eller sammenfaldende gevinster på forskellige måder tilføjes og giver
gevinst.
- Bonussymboler vises kun på hjul 1, 3 og 5.
- Når 3 bonussymboler lander hvor som helst på hjulsættet, tages spilleren til
bonusfunktionen.
- Free spins giver gevinst i forhold til indsatsbeløbet sat forud for Free Spin Tilstanden.
- Ved fejl bortfalder alle indsatser og spil.
SPILFUNKTIONER
Wild Symbol
- Wild symbolet kan lande på et hvilket som helst hjul i basisspillet.
- Erstatter alle andre symboler bortset fra bonussymbolet.
Spillet har tre basisspilmodifikatorer.
- Disse udløses kun ved betalte spins, som resulterer i et vindende resultat.
- Basisspillets modifikatorer er ikke garanteret at forbedre resultatet af det udløsende
spin.
- Bonussymboler vises ikke på hjulene, når disse funktioner er aktive.
[1] Tilfældige Wilds
- Denne funktion skildrer John Daly, der slår til bolde på panelet.
- Mellem 1 og 5 wilds tilføjes tilfældigt til det eksisterende panel.
- Det endelige panel bliver derefter udregnet og udbetalt.
[2] Udvidende Gevinst
- Alle vindende symboler låses, og et respin opstår.
- Hvis respins resulterer i en forbedret gevinst, låses de nye vindende symboler
også, og endnu et respin vil forekomme.
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-

Sekvensen afsluttes, når resultatet af panelet forud for det ikke forbedres.
Det endelige panel bliver derefter udregnet og udbetalt.

[3] Vandrende Wild
- Et wild symbol lander på et af de 5 hjul.
- Wild vil være enten 1, 2 eller 3 symboler i højden i løbet af sekvensen.
- Panelet udregnes og derefter udbetalt, hvorefter et respin opstår.
- Wild flytter et hjul enten til venstre eller til højre.
- Efter syv spin kan den vandrende wild kun bevæge sig i én retning.
- Panelet udregnes igen, og udbetales herefter.
- Sekvensen af respins afsluttes efter respin, hvor wilden forlader panelet.
Bonusfunktioner
Når bonusfunktionen udløses, vælges en af de 3 tilgængelige funktioner tilfældigt.
Spilleren kan enten:
- Accepter den valgte funktion, eller;
- Vælg at gamble for at spille en anden funktion.
Hvis spilleren afviser den valgte funktion, kan den ikke længere vælges tilfældigt, og en
mystisk præmie tilføjes i stedet i dens plads. Hvis spillet vælger en mysteriepræmie, kan
spilleren ikke længere gamble, og præmien udbetales.
[1] John Daly’s Big Swing
- John Daly-karakteren vil slå en bold op i luften.
- En gevinstmultiplikator vil blive vises stigende, mens bolden flyver gennem luften.
- Bolden vil enten kollidere med en genstand og eksplodere eller fortsætte med at
flyve, indtil den maksimale multiplikatorværdi er nået (20.000x).
- Spillerens samlede gevinst bestemmes ved at gange indsatsniveauet med den
endelige gevinstmultiplikator, som derefter så udbetales.
[2] Gratis for Alle (free spins)
- Spilles med 8 indledende free spins
- 3 bonussymboler genaktiverer bonussen og tilføjer yderligere 5 spins. Genudløsning
kan kun forekomme én gang.
- Spillet har normale og klæbrige wilds. Klæbrige wild-symboler forbliver på den
position, hvor de oprindeligt lander, i resten af spin-sekvensen.
- Begge typer wild-symboler kan tilfældigt indeholde en gevinstmultiplikator. De
individuelle gevinstmultiplikatorer har en værdi på 2X eller 3X.
- Wild-multiplikatoren bliver anvendt på den samlede gevinst for et symbol, hvis mindst
en af måderne på symbolet indeholder wild-multiplikatoren.
- 3OAK og 4OAK af Wilds giver ikke gevinst.
- I slutningen af sekvensen lægges værdien af alle gevinstmultiplikatorer sammen og
bruges på den akkumulerede gevinst, hvorefter den udbetales.
[3] Klæbrige bolde
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-

Hjulene skifter til et 5-hjuls 4-række-layout.
Hver symbolposition trækkes uafhængigt.
Der vises en gevinstmultiplikatormåler.
10 oprindelige free spins tildeles.
Symboler kan kun være blanke, golfbolde med pengepræmier, guldbolde eller
flerfarvede bolde, som er klæbrige i de resterende spins. Hvis en af disse symboltyper
ikke lander på en position, forbliver positionen tom.
Guldbolde øger den samlede gevinstmultiplikator med +1.
Flerfarvede bolde giver mellem 2 og 5 ekstra free spins.
Guldbolde og farvede bolde kan kun trækkes, hvis værdien af gevinstmultiplikatoren
er mindre end 20.
Hvis alle 20 symbolpositioner indeholder pengepræmier, slutter sekvensen.
Værdien af alle pengepræmier akkumuleres og ganges med den endelige
gevinstmultiplikatorværdi i slutningen af sekvensen, og udbetales herefter.

Mysterie præmie
- En enkelt, tilfældig multiplikator på mellem 20x og 200x vælges, hvorefter
bonusfunktionen slutter.
Købe funktioner
Spillere kan købe følgende funktioner og øge indsatser via knappen Specielle Indsatserknappen. Dette åbner en pop op-menu med de tilgængelige væddemål og de tilhørende
priser.
Disse valgfrie funktioner er ikke tilgængelige i alle jurisdiktioner eller hos alle operatører.
Basisspilmodifikationsfunktioner
-

Spillere kan vælge at købe en hvilken som helst af basisspillets
modifikationsfunktioner individuelt. Priserne er som følger:
o Tilfældige Wilds: 12x indsatsniveauet
o Udvidende gevinst: 27x indsatsniveauet
o Vandrende wild: 23x indsatsniveauet

Bonusfunktioner
-

Spillere kan vælge at købe sig ind i bonusfunktionen til en pris på 90x indsatsniveauet
Spillere kan vælge at købe en hvilken som helst bonusfunktion individuelt. Priserne er
som følger:
o John Daly's Big Swing: 86x indsatsniveauet
o Gratis for Alle: 86x indsatsniveauet
o Klæbrige Bolde: 90x indsatsniveauet

SPILFUNKTIONER
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SPIN KNAP
Tryk for at starte et spil med det valgte
indsatsbeløb.

SPIN KNAP (MENS DER SPILLES)
Tryk for hurtigt at stoppe
hjulanimationer eller eventuelle
gevinstanimationer. Dette stopper ikke
autospil.

AUTOSPIL KNAP
Klik for at åbne autospil pop-up menuen.

AUTOSPIL KNAP (MED AUTOSPIL AKTIV)
Tallet viser hvor mange spins der er
tilbage. Klik for at stoppe autospil.

INDSATSKNAP
Klik for at åbne indsats pop-up menuen.

MENU KNAP
Tryk på den for at åbne indstillinger,
gevinsttabeller og spilleregler.
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LYD KNAP
Tryk på den for at tænde eller slukke for
lyden.

POP UP MENUER
Indsatsbeløb

Indsatsbeløb pop-up menuen viser alle tilgængelige indsats/linje og gevinstlinje muligheder.
Det valgte beløb vises med hvid. Spilleren kan også trykke på ‘Tilbage ikonet for at returnere
til spillets forside uden at ændre indsatsbeløbet.

Autospil

7

John Daly Spin It And Win It– Spilleregler

Autospils pop-up menuen giver spillerne mulighed for at vælge et antal spin, som skal spilles
automatisk. For at gøre det, skal spilleren trykke på et af de tilgængelige antal spins. Dette
antal vil herefter blive fremhævet med hvid. Spilleren skal sætte en tabsgrænse (skal være
højere end 0) og derefter trykke på spin knappen for at bekræfte. Menuen bliver derefter
gemt og spilleren sendt tilbage til spillets forside med autospil aktivt.
Spillerne kan også vælge at sætte betingelser for, hvornår et autospil automatisk skal stoppe.
Dette inkluderer:
-

Stop autospil på en enkelt gevinst med en værdi angivet af spilleren.
Stop autospil hvis saldoen stiger med det beløb, som spilleren angiver.

Bemærk: Hvis du bliver afbrudt under spillet, vender alle autospil indstillinger tilbage til
standard, når du genindlæser spillet.
Autospil er ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner.
SPILINDSTILLINGER OG LOVGIVNING
Aktuel tid
Spillet viser det til enhver tid aktuelle klokkeslæt (nederst til venstre på skærmen).
Klokkeslættet kommer fra spillerens computer eller enhedens styresystem.
YDERLIGERE INFORMATION
Følgende processer kan være underlagt spillestedets vilkår og betingelser.
-

Processen med at håndtere ufærdige spilrunder.
I tilfælde af inaktivitet afsluttes spilrunden automatisk efter et bestemt tidsrum.

I tilfælde af funktionsfejl i spillets hardware/software bliver alle berørte spil og udbetalinger
ugyldige og alle berørte indsatser refunderes.
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