
Spilversion 1.0.0

Spilleregler



SPILBESKRIVELSE

Pub Crawl er en 5x4 spillemaskine med 50 faste linjer, og som har symbolstabler og

gratis spil med låste wilds.

Gevinsten er produktet af præmien i udbetalingstabellen og indsatsniveauet.

Teoretisk tilbagebetalingsgrad 88.17%, 96.32 %

Spilleregler

Indsatsen indstilles med vælgeren SAMLET INDSATS.

AUTOSPIL spiller automatisk spillet i det valgte antal runder.

Der er 13 hjulsæt i grundspillet: Ét sæt med en standardkonfiguration og 12

alternative sæt, der hver omfatter stakke med tilstødende lignende symboler på

deres respektive hjul. Hvert alternativt sæt har et unikt, stablet symbol:

/    

   

    

 

• 

• 

• 

Pub Crawl ver 1.0.0 Spilleregler

2 / 8



For hvert grundspil vælges tilfældigt et aktivt alternativt hjulsæt, og for hvert hjul

vælges enten standardkonfigurationssættet eller det aktive alternative sæt

tilfældigt til brug for det pågældende spil.

Indsatsniveau er den samlede indsats divideret med 50.

Linjegevinster ganges med det aktuelle indsatsniveau i det gevinstgivende spil.

Alle linjegevinster udregnes fra venstre mod højre på tilstødende hjul med

udgangspunkt i hjulet længst til venstre.

Kun den højeste gevinst udbetales for hver spillet linje.

Kun én gevinst udbetales for hver spillet linje.

SPECIALSYMBOLER

= MAN

= MAN LOCK

= WILD MAN

= GLASSES
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= GLASSES LOCKED

GLASSES er wild og erstatter alle symboler undtagen MAN, MAN LOCKED og WILD

MAN for at danne en gevinstgivende kombination.

Alle gevinster i en gevinstgivende kombination på en aktiv udbetalingslinje.

GRATIS SPIL--BONUS

5 MAN eller MAN LOCK, der forekommer hvor som helst på tilstødende hjul startende

fra hjulet yderst til venstre, tildeler 5 gratis spil.

Hver ekstra MAN eller MAN LOCK, der forekommer på tilstødende hjul startende fra

hjulet yderst til venstre, tildeler 5 gratis spil, op til maksimalt 80 gratis spil.

I gratis spil erstattes alle udløsende MAN LOCK med GLASSES LOCKED.

I gratis spil er GLASSES LOCKED wild og erstatter alle symboler undtagen MAN, MAN

LOCK, WILD MAN for at danne en gevinstgivende kombination.

GLASSES LOCKED forbliver låst i hele gratis spil-bonussen og dækker det symbol, der

ellers ville fremkomme på hjulet.

Hvis MAN eller MAN LOCK lander på den samme position på hjulet som en låst

GLASSES LOCKED, bliver den GLASSES LOCKED erstattet med WILD MAN, der

fungerer som både wild-symbol og bonusudløser alt efter, hvad der passer bedst.

Alle tilføjede GLASSES LOCKED forbliver låst i hele gratis spil-bonus.

Gratis spil spilles med de samme linjer og samme indsatsniveau som det grundspil, der

udløste dem.

5 MAN eller MAN LOCK, der forekommer hvor som helst på tilstødende hjul startende

fra hjulet yderst til venstre, tildeler 5 gratis spil.

Hver ekstra MAN eller MAN LOCK, der forekommer på tilstødende hjul startende fra

hjulet yderst til venstre, tildeler 5 gratis spil, op til maksimalt 80 gratis spil.
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Gratis spil spilles med et andet hjulsæt end det i grundspillet.

Under gratis spil vælges hjulsæt ud fra de samme regler som for grundspil.
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SPILFUNKTIONER

 

SPIL-KNAP

Klik for at starte en ny spilrunde med den aktuelle indsats.

 

SPIL-KNAP (IMENS HJULENE DREJER)

Klik for hurtigt at standse hjulanimationen eller en eventuel

gevinstanimation. Dette standser ikke autospil. 

 

SPIL-KNAP (NÅR AUTOSPIL ER AKTIVT)

Tallet viser, hvor mange autospil-ture der er tilbage.

 

AUTOSPIL-KNAP

Klik for at åbne popop-menuen for autospil.

 

AUTOSPIL-KNAP (NÅR AUTOSPIL ER AKTIVT)

Klik for at standse autospil.

 

INFOKNAP

Klik for at åbne udbetalingstabellen og spillereglerne.

 

MENUKNAP

Klik for at åbne indstillingerne.

 

LYDKNAP

Klik for at justere lydstyrken. 

€1.00   
SAMLET INDSATS

Klik på "+" eller "—" for at ændre indsatsniveauet.

€25.00
GEVINST

Viser den aktuelle gevinst i mønter.

€1,000.00
SALDO

Viser saldoen i mønter.
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POPOP-MENUER

AUTOSPIL

I popop-menuen for autospil kan spilleren vælge, hvor mange ture der skal spilles

automatisk med den aktuelle samlede indsats. For at gøre dette, skal spilleren ændre

"antal spil" til den ønskede værdi. Spilleren skal derefter indstille en tabsgrænse (som

skal være over 0) og klikke på knappen START for at bekræfte sit valg. Menuen skjules

derefter, og spilleren vender tilbage til spillets hovedskærm med autospil aktivt.

Spilleren kan også vælge andre situationer, som automatisk skal standse autospil. Disse

omfatter:

- Stands autospil efter en enkeltgevinst på et beløb angivet af spilleren.

- Stands autospil, hvis saldoen stiger med et beløb angivet af spilleren.

- Stands autospil, når gratis spil begynder.

Bemærk: Hvis du mister netværksforbindelsen, imens du spiller, bliver alle indstillinger

for autospil nulstillet til standardindstillingerne, når du genindlæser spillet.

SPILINDSTILLINGER

LYDSTYRKE

Klik for at slå lyd til/fra.

INTROSKÆRMBILLEDE

Klik for at slå visning af introskærmbilledet til/fra, når du begynder spillet.

MELLEMRUMSTAST FOR AT SPILLE

Klik for at slå muligheden for at starte en spillerunde med mellemrumstasten til/fra.

HURTIGSPIL

Klik for at ændre. Når denne mulighed er markeret, stopper hjulene med at dreje så

hurtigt som muligt.

BAGGRUNDSMUSIK
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Klik for at slå musik i grundspillet til/fra.

JURIDISKE OPLYSNINGER OG YDERLIGERE

INFORMATION

AKTUEL TID

Spilklienten viser til enhver tid det aktuelle klokkeslæt. Tiden indhentes fra systemuret i

spillerens computer eller enhed.

YDERLIGERE INFORMATION

Følgende processer kan være underlagt spil-webstedets aftalevilkår.

- Administration af ufuldendte spilrunder.

- Den tid, der går, inden ikke-aktive spilsessioner automatisk afsluttes.

700,000.00 er den maksimale gevinst fra et enkelt spil. Hvis den maksimale gevinst

opnås i løbet af et spil, slutter spillet, og den maksimale gevinst bliver udbetalt.

I tilfælde af funktionsfejl i spillets hardware/software, bliver alle indsatser og udbetalinger

annulleret, og alle omfattede indsatser bliver refunderet.
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