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Valhöll Wild Hammers Hjælp 

Spilbeskrivelse 

General Information 

• Valhöll Wild Hammers er en videospilleautomat med 6 hjul, 4 rækker og 20 

gevinstlinjer. 

• Spillet spilles med faste gevinstlinjer, den TOTALE INDSATS består af LINJEINDSATS 

ganget med 20. 

• Den teoretiske RTP for dette spil er 94,3%. 

Symboler 

• Der er 10 symboler i spillet, bestående af 4 højværdi, 5 lavværdi og et Wild symbol. 

• Wild symbolet erstatter ethvert gevinstgivende symbol i den vindende kombination. 

Funktionsvælger 

                 
• Efter indsatsen er placeret, flytter de to HAMMERE over hjulene til en tilfældig position 

og vælger funktionen for runden. 

• Mulige funktioner er følgende: 

o Hvis begge HAMMERE lander på samme position, udløses Wild Lightning-

funktionen; 

o Hvis HAMMERE lander på fortløbende positioner (f.eks. over hjul 1 og 2), udløses 

Loki's Mischiefs-funktionen; 

o Hvis HAMMERE lander i to hjørner (over hjul 1 og 6), udløses Wild Hammers Free 

Spins; 

o For alle andre positioner spilles et almindeligt spin. 

 



 

 

Gevinster 

• Gevinster giver baseret på kombinationer af identiske symboler og wilds på en 

gevinstlinje. 

• Vinderkombinationer starter fra hjulet længst til venstre, og symbolerne skal være 

fortløbende langs en gevinstlinje. 

• Gevinster ganges med Linjeværdien. 

• Kun den højeste gevinst udbetales på hver gevinstlinje. 

• Sammenfaldende gevinster på forskellige gevinstlinjer lægges sammen. 

• Præmier i gevinsttabellen vises i forhold til de aktuelle indsatsindstillinger. 

Wild Lightning-funktion 

 
• Wild Lightning-funktionen udløses ved at begge HAMMERE lander over det samme 

hjul. Alle 6 hjul kan have funktionen på sig. 

• Når funktionen udløses, erstattes alle symboler på hjulet af Wilds. 

Loki's Mischiefs-funktion 

 
 

 

 

 



 

 

• Loki's Mischiefs-funktionen udløses ved at begge HAMMERE lander på tilstødende hjul. 

Funktionen kan spilles på hjul 1 & 2, 2 & 3, 3 & 4, 4 & 5 eller 5 & 6. 

• Under funktionen vælges et symbol på hvert hjul. 

o Hvis begge symboler er af den samme slags, eller et symbol er Wild, vil alle 

andre symboler af den valgte slags blive omdannet til Wilds. 

o Hvis to forskellige symboler rammes, vil alle symboler med den laveste værdi af 

samme slags på hjulene blive omdannet til symbolet med den højere værdi. 

Wild Hammers Free Spins 

 
• Under FREE SPINS spinner hjulene automatisk med samme linjeindsats som i det spin, 

der vandt FREE SPINS. 

• De HAMMERE, der lander over hjul 1 og 6, udløser 10 FREE SPINS. 

• Under FREE SPINS vil hammerne skyde lyn ind på hjulene og konvertere 1 eller 2 

symboler til Wilds. 

• Wilds vil være sticky under FREE SPINS 

• Hvis en Wild rammes igen, vil den modtage en x2 multiplikator. Rammes der eventuelt 

yderligere, vil det øge multiplikatoren med én. 

• Hvis det lykkes dig at få en Wild på alle seks hjul, vil du modtage yderligere 5 FREE 

SPINS. 

• Ekstra Free Spins kan kun udløses én gang. 

• Under FREE SPINS er det ikke muligt at genudløse FREE SPINS eller udløse andre 

funktioner (Loki's Mischiefs eller Wild Lightning). 

Indsatserne trækkes ikke fra din saldo under FREE SPINS. 

 

 



 

 

Køb Bonus 

• Fra hovedspillet kan du købe dig ind i bonusfunktioner. 

• Du har to muligheder, når du køber en funktion: 

o a. Loki's Mischiefs eller Wild Lightning-funktion. 

o b. Wild Hammers Free Spin-funktion. 

• Mulighed a) vil udløse en af de to funktioner, som bliver valgt tilfældigt . RTP for denne 

mulighed er 94,3%. 

• Mulighed b) vil udløse Free Spin-funktionen. RTP for denne mulighed er 94,5%. 

• Du kan konfigurere den samlede indsatspris og besætning for hver tilgængelig 

mulighed. Gevinsterne i spillet beregnes på baggrund af det samlede indsatsbeløb. 

Gamble 

• Hvis spilrunden (valg af funktion + et eller flere spins) sluttede med en gevinst, har 

spilleren mulighed for at gamble om at øge sin gevinst. 

• Gamble er baseret på kortfarverne, og spilleren har to muligheder: 

o Spil på kortfarven (rød eller sort) for en chance for at vinde 2X beløbet med 50% 

chance for at vinde. 

o Spil på den specifikke kulør - Hjerte (Rød), Ruder (Rød), Spar (Sort) eller Klør 

(Sort) - for en chance for at vinde 4X beløbet med 25% chance for at vinde. 

• I enhver mulighed er Gamble-funktionen RTP 100%, sandsynligheden for hvert af de 4 

mulige udfald er lige stor. 

• Der er følgende grænser for Gamble: 

o Maksimalt 4 gamble i træk er tilladt. 

o Gamble er kun tilladt, hvis den aktuelle gevinst ikke overstiger 100 X den 

samlede indsats, der er placeret for at starte spin-runden før gamblingen. Dette 

gælder for alle gamblespil i sekvensen. 

• Øverst på Gamble-skærmen kan du se historikken for de sidste 4 kort trukket for det 

aktuelle gamblespil. 

 

 



 

 

Sådan spiller man 

Spiltilstand og Saldo 

• Spillet kan spilles i enten FOR SJOV eller RIGTIG-tilstand. 

• I for sjov tilstanden spiller du bare for sjov med legepenge. I rigtig tilstanden spiller du 

med rigtige penge fra din saldo. 

• Din saldo i SALDO-boksen i både for sjov og rigtig tilstand. 

Placering af indsats 

• Dette spil spilles med et fast antal aktive gevinstlinjer. Din Samlede Indsats pr. 

spilrunde består af linjeindsats ganget med antallet af aktive gevinstlinjer. 

• Tryk på “-“ og “+” knapperne for at indstille indsatsbeløbet. 

• Tryk på SPIN knappen for at starte et spil med den valgte indsatsværdi. 

• Tryk på MELLEMRUMSTASTEN starter også en spillerunde. 

• Efter indsatsen er placeret, aktiveres først FUNKTIONSVÆLGEREN for at bestemme 

funktionen for runden. 

Auto Spin Tilstand 

• For at vælge antallet af AUTO SPIN, tryk på AUTO knappen. Vælg INDTIL FUNKTION for 

at spinne indtil en funktion udløses. 

• Du kan stoppe AUTO SPIN før tid ved at klikke på STOP-knappen. 

• STOP-knappen viser antallet af resterende spins. Når indstillingen INDTIL FUNKTIONEN 

er valgt, viser den “∞” -symbolet. 

• TABSGRÆNSE-værdien er obligatorisk, AUTO SPINS stopper, når din saldo falder med 

det valgte beløb. 

• Hvis en GEVINSTGRÆNSE-værdi er valgt, stopper AUTO SPINS, når din saldo stiger med 

det valgte beløb. 

• Hvis SINGLE GEVINSTGRÆNSE-værdien er valgt, vil AUTO SPINS stoppe, hvis du vinder 

mere end den valgte værdi i en enkelt spilrunde. 

 



 

 

Turbo Tilstand 

• Ved at klikke på TURBO-knappen, slår du Turbo-tilstanden til eller fra. Når Turbo-

tilstanden er aktiveret, springes nogle gevinstanimationer og lyde over, og hjulene 

spinner hurtigere. 

Afbrydelser og funktionsfejl  

• Hvis du afkobles fra internettet under det RIGTIGE spil, skal du logge ind på casinoet 

igen. Når du har genåbnet spillet, vil du være i stand til at fortsætte spillet fra det 

punkt, hvor du blev afbrudt. 

• Ved enhver fejl bortfalder alle indsatser og spil. 
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