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John Daly Spin It And Win It– spelregels
John Daly Spin It And Win It brengt het luide, kleurrijke en onverwacht spannende karakter
van John Daly tot leven in de vorm van een videoslot met 5 reels en 3 rijen.
Het spel heeft drie interessante basisspel-features en nog eens drie bonus features met een
winstmogelijkheid van meer dan 20.000x.
Return To Player (RTP): 94.71%
SPELREGELS
- De reelset heeft 5 reels en 3 rijen.
- Het spel wordt gespeeld met 243 betalende wegen.
- De reels hebben 11 symbolen waarvan 4 goed betalend, 5 slecht betalend, een wild
en een bonussymbool.
- Het betlevel wordt ingesteld met de BETLEVEL-selectors.
- AUTOPLAY laat de game automatisch het aantal geselecteerde rondes spelen.
- De speler wordt uitbetaald aan de hand van de Betaaltabel.
- Het paneel wordt van links naar rechts beoordeeld op aangrenzende reels, beginnend
op de meest linkse reel
- Alleen de hoogste combinaties per winnende weg wordt betaald.
- Gelijktijdige of samenvallende winsten op andere winstwegen worden opgeteld en
betaald.
- Bonussymbolen kunnen alleen op reels 1, 3 en 5 verschijnen.
- Als ergens op de reelset 3 bonussymbolen landen, gaat de speler naar de Bonus
Feature.
- Gratis spins worden betaald op basis van de betwaarde ingesteld voorafgaand aan de
Gratis Spins Modus.
- Bij een storing zijn alle betalingen en speelmomenten ongeldig.
GAME FUNCTIES
Wild symbool
- Het wild symbool kan overal op de reels landen in het basisspel
- Vervangt alle symbolen behalve het bonus symbool
Het spel heeft drie bewerkers voor het basisspel.
- Deze worden alleen geactiveerd op betaalde spins die resulteren in een winnende
uitslag.
- De bewerkers voor het basisspel bieden geen garantie op een betere uitslag van de
geactiveerde spin.
- Bonussymbolen verschijnen niet op de reels als deze features actief zijn.
[1] Willekeurige Wilds
- Deze feature toont John Daly die ballen op het panel slaat.
- Tussen 1 en 5 wilds worden willekeurig toegevoegd aan het bestaande paneel.
- Het uiteindelijke paneel wordt dan geëvalueerd en uitbetaald.
[2] Uitbreidende Winst
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-

Alle winnende symbolen worden vastgezet en er komt een re-spin.
Als de re-spin resulteert in een betere winst, worden de nieuwe winnende
symbolen ook vastgezet en komt er nog een re-spin.
De reeks eindigt als de uitslag van het paneel niet beter is dan die van het vorige
paneel.
Het uiteindelijke paneel wordt dan geëvalueerd en uitbetaald.

[3] Lopende Wild
- Een wild symbool landt op een van de 5 reels.
- De wild wordt dan 1, 2 of 3 symbolen hoog tijdens de reeks.
- Het paneel wordt geëvalueerd en uitbetaald, waarna een re-spin plaatsvindt.
- De wilds verschuiven een reel naar links of naar rechts.
- Na zeven spins kan de lopende wild nog maar één kant op bewegen.
- Het paneel wordt nogmaals verhoogd en dan uitbetaald.
- De reeks van re-spins eindigt na de re-spin waarin de wild van het paneel
verdwijnt.
Bonus features
Als de bonus feature geactiveerd is, wordt een van de 3 beschikbare features willekeurig
geselecteerd.
De speler kan dan kiezen:
- De geselecteerde feature accepteren, of;
- Gokken om een andere feature te spelen.
Als de speler de geselecteerde feature weigert, kan deze niet langer willekeurig geselecteerd
worden en wordt daarvoor in de plaats een mysterieuze prijs toegevoegd. Als het spel een
Mysterieuze Prijs selecteert, kan de speler niet meer gokken, en wordt die prijs uitbetaald.
[1] John Daly's Grote Swing
- Het karakter van John Daly slaat een bal de lucht in.
- Een Winstvermenigvuldiger wordt getoond die toeneemt terwijl de bal door de lucht
vliegt.
- De bal zal ofwel een voorwerp in de lucht raken en exploderen ofwel blijven vliegen
totdat de maximale vermenigvuldigingswaarde is bereikt (20.000x).
- De totale winst van de speler wordt bepaald door het betniveau te vermenigvuldigen
met de uiteindelijke Winstvermenigvuldiger, en wordt dan uitbetaald.
[2] Gratis voor Allen (gratis spins)
- Wordt aanvankelijk gespeeld met 8 gratis spins
- 3 bonussymbolen re-activeren de bonus en voegen 5 spins toe. Een re-activatie kan
maar één keer voorkomen.
- Het spel heeft normale en sticky wilds. Sticky wilds blijven op de positie waar ze
geland zijn voor de gehele spinreeks.
- Beide soorten wild symbolen kunnen willekeurig een winstvermenigvuldiger
bevatten. De individuele winstvermenigvuldigers hebben een waarde van 2X of 3X.
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-

De wildvermenigvuldiger wordt toegepast op de totale winst van een symbool als
tenminste een van de betaalwegen van dat symbool de wild vermenigvuldiger bevat.
3OAK en 4OAK of Wild betaalt niet uit.
Aan het einde van de reeks wordt de waarde van alle winstvermenigvuldigers
toegevoegd en vervolgens toegepast op de verzamelde winst en wordt dan
uitbetaald.

[3] Sticky Ballen
- De reels veranderen van naar een layout van 5 reels en 4 rijen.
- Elke symboolpositie wordt willekeurig getrokken.
- Een winstvermenigvuldigingsmeter wordt getoond.
- 10 aanvankelijke gratis spins worden toegekend.
- Symbolen kunnen alleen leeg zijn, golfballen met cashprijzen, gouden ballen, of
gekleurde ballen die een sticky zijn voor de resterende spins. Als een van deze
symbooltypes niet op een positie landen, blijft de positie leeg.
- Gouden Ballen verhogen de algemene winstvermenigvuldiger met +1.
- Gekleurde ballen geven 2 tot 5 extra gratis spins.
- Gouden ballen en gekleurde ballen kunnen alleen getrokken worden als de waarde
van de winstvermenigvuldiger minder dan 20 is.
- Als alle 20 symboolposities cashprijzen bevatten, eindigt de reeks.
- De waarde van alle cashprijzen worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de
uiteindelijke waarde van de winstvermenigvuldiger aan het einde van de reeks, en
wordt dan uitbetaald.
Mysterieuze Prijs
- Een enkele willekeurige vermenigvuldiger van tussen de 20x en 200x wordt
geselecteerd en uitbetaald waarna de bonusfeature eindigt.
Koopfeatures
Spelers kunnen de volgende features en verbeterde bets kopen via de Speciale Bets knop. Dit
opent een pop-upmenu met de beschikbare bets en bijbehorende kosten.
Deze optionele features zijn niet beschikbaar in alle regio's of bij alle operators.
Bewerkings-features voor het basisspel
-

Spelers kunnen ervoor kiezen om individueel bewerkings-features voor het basisspel
te kopen. De kosten zijn als volgt:
o Willekeurige Wilds: 12x het betniveau
o Uitbreidende winst: 27x het betniveau
o Lopende wild: 23x het betniveau

Bonus features
-

Spelers kunnen ervoor kiezen om een bonusfeature te kopen ter waarde van 90x het
betniveau
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-

Spelers kunnen ervoor kiezen om de bonusfeatures individueel te kopen. De kosten
zijn als volgt:
o John Daly's Grote Swing: 86x het betniveau
o Gratis voor Allen: 86x het betniveau
o Sticky Ballen: 90x het betniveau

SPELFUNCTIES
SPINKNOP
Klik om een spelronde te starten met de
huidige betwaarde

SPINKNOP (TIJDENS SPIN)
Klik om de reel-animaties of eventuele
winstanimaties snel te stoppen. Dit stopt
niet de autoplay.

AUTOPLAY-KNOP
Klik om het autoplay pop-upmenu te
openen.

AUTOPLAY-KNOP (MET AUTOPLAY
ACTIEF)
Het getal toont hoeveel autoplay-spins
er nog over zijn. Klik om autoplay te
stoppen.

BETWAARDE-KNOP{sp}
Klik om het betwaarde pop-upmenu te
openen.
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MENUKNOP
Klik om de instellingen, betaaltabel en
spelregels te openen.
AUDIOKNOP
Klik om alle audio aan/uit te zetten.

POP-UPMENU'S
Bethoeveelheid

Het betwaarde pop-upmenu toont alle beschikbare opties voor bet/lijn en betaallijnen. De nu
geselecteerde waarde is wit gemarkeerd. De speler kan ook op het 'Terug'-icoon drukken, om
terug te gaan naar het hoofdscherm van het spel te gaan zonder de betwaarde te
veranderen.
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Autoplay

Het autoplay pop-upmenu geeft de speler de kans om een bepaald aantal spins voor
autoplay te selecteren. Om dit te doen, klikt de speler op één van de beschikbare opties voor
spinaantallen. Deze knop is dan wit gemarkeerd. De speler moet dan een verlieslimiet
instellen (dit moet meer dan 0 zijn) en op de spinknop drukken om hun intentie te
bevestigen. Het menu wordt dan verborgen en de speler keert terug naar het hoofdscherm
van het spel, met de autoplay actief.
De speler kan ook optionele voorwaarden instellen om autoplay automatisch te stoppen.
Deze zijn onder meer:
-

Stop autoplay na een enkele winst van een waarde die door de speler is vastgesteld.
Stop autoplay als het saldo toeneemt met een door de speler ingestelde waarde.

Let op: als je de verbinding verliest tijdens het spelen, gaan alle autoplay-instellingen terug
naar de standaardinstellingen wanneer je het spel opnieuw opstart.
Autoplay is niet beschikbaar in alle regio's.
SPELINSTELLINGEN EN REGELGEVING
Huidige tijd
De game-cliënt toont altijd de huidige tijd (linksonder in het scherm). De tijd wordt bepaald
door de klok op de computer of het toestel van de speler.
EXTRA INFORMATIE
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De volgende processen kunnen onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de
spelsite.
-

Het proces van het beheren van onvoltooide spelrondes.
De tijdsduur waarna inactieve spelsessies automatisch worden beëindigd.

In het geval van een storing van de hardware/software van het spel, worden alle getroffen
spelbets en uitbetalingen ongeldig verklaard en worden alle getroffen bets terugbetaald.
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