
FunFair Games 

 
 
 

Hugo: Up & Away 
Spilleregler 

 
 
 
 
 
 
Informationerne i dette dokument er private og fortrolige. Med mindre andet er beskrevet, eller med 
skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, er alt materiale, inklusiv billeder, illustrationer, design, ikoner, 
fotografier og skriftligt materiale, der forekommer som en del af dette dokument (samlet kaldet 
”indhold”), copyrights, trademarks og/eller andre intellektuelle rettigheder ejet, kontrolleret eller 
licenseret af FunFair Technologies Ltd. Indholdet af denne tekst må ikke gengives, udgives, distribueres, 
vises, ændres eller udnyttes på nogen måde, og vil forblive ejet af FunFair Technologies Ltd. 

Versionshistorik 
 

Version Dato Af Ændringer 
0.1 20/07/2022 LM Første udkast 

 
 
Hugo: Up & Away er et spillerbestemt volatilitet, multiplayerspil i realtid med crash 
spil og enorme gevinster på op til 2500X! 
 
Kom ombord med vores yndlingstrold Hugo, mens han flygter på sit fly med et 
lastrum fyldt med Scyllas juveler. En multiplikator øger støt dens værdi, jo længere 
Hugo rejser! 
 
Mens han flyver gennem et forræderisk tordenvejr, styrer Hugo flyet gennem en 
himmel fyldt med tordenskyer og eksplosive TNT-balloner. 
 



Pas på de fatale lyn, der kan slå ned når som helst, da det vil sætte en stopper for 
vores helts rejse. Vælg, hvornår du vil hoppe i faldskærm fra flyet til sikkerhed, og tjen 
præmier! 
 
Et intenst adrenalinsus, men nemt at spille, spil op til to indsatser hver runde eller 
brug strategi ved at bruge auto-udløs-mulighederne for skyhøje gevinster. 
 
Tilbagebetalingsprocent (RTP): 94% 
En spillers færdighedsniveau påvirker ikke spillets kort- og langsigtede afkast (RTP). 
 
 
SPILLEREGLER 
 
Spillet handler om at træffe beslutningen om, hvornår man skal hoppe ud af flyet, før 
lynet fatalt rammer det. 
 

● Under indsatsfasen vises en nedtælling, som viser den resterende tid til at 
placere væddemål til næste runde, og hvornår den begynder. 

● Indsatser kan indstilles til en spilrunde ved hjælp af INDSATS-vælgeren. Det 
samlede beløb, der kan spilles for i en runde er kombinationen af de to 
INDSATS-beløb på op til maksimalt 100. 

● Indsatslisten er dynamisk og viser kun det resterende beløb fra en samlet 
indsats på 100 på tværs af to mulige indsatser. 

● AUTO tillader en auto-udløsningsværdi at blive sat for hver INDSATS. Dette 
spiller så runden, og hvis den specificerede MULTIPLIKATOR nås af flyet, vil 
spilleren automatisk hoppe ud af flyet i faldskærm og i sikkerhed. 

● Hvis en AUTO er indstillet, vil INDSATS-beløbet som standard blive sat til det 
laveste INDSATS beløb, indtil det ændres. 

● Begge INDSATS-vælgere kan have en AUTO-værdi indstillet. 
● Ved at klikke på SAML-knappen for en INDSATS afsluttes den specifikke indsats 

under flyvningen og returnerer det viste gevinstbeløb.  
● Hvis en indsamling sker på samme tid, som flyet bliver beskadiget, vil 

gevinstbeløbet for indsatsen blive tildelt. 
● En AUTO værdi vil blive annulleret for den specifikke indsats, når SAML-

knappen trykkes på. 
● Hvis flyet er beskadiget, og der ikke gøres krav på aktive spil, returneres de 

ikke. 
● Hvis flyet er beskadiget, vises den vindende præsentation for alle spillere, der 

forlod flyet, før den næste indsatsfase genoptages. 
● Historikken for de seneste tyve multiplikatorværdier nået af flyet vises til højre 

på skærmen. 
● Gevinster er baseret på MULTIPLIKATOREN, som vises for flyet på det 

tidspunkt, hvor den aktive INDSATS opsamles. 



○ Det vindende beløb for det aktive væddemål er MULTIPLIKATOR * det 
aktive INDSATS-beløb. 

○ Den mindste multiplikator til gevinster er 1,01x. Den maksimale 
multiplikator til gevinster er 2500x. 

○ Hvis flyet er beskadiget, og multiplikatoren er mindre end 1,01x, tildeles 
ingen gevinster. 

○ Hvis den maksimale multiplikator nås af flyet, udløses autoudskydning 
for aktive indsatser, og gevinstbeløbet tildeles. 

○ Hvis der vindes på mere end 1 aktiv indsats, lægges gevinsterne 
sammen. 

 

 
 
SPILFUNKTIONER 
 

 

INDSATS KNAP 
 
Tryk for åbne en liste over 
indsatsbeløb, som kan benyttes til 
den specifikke indsats. 

 

AUTO UDLØSKNAP 
 
Tryk for åbne en liste over 
multiplikatorer, som kan benyttes til 
auto-udskydning fra flyet til den 
specifikke indsats. 

 

ANNULLER INDSATS-KNAP 
 
Klik for at annullere en angivet 
indsats og ethvert indstillet auto 
udskydning-beløb for den specifikke 
indsats. 

 

GENSPIL-KNAP 
 
Tryk for automatisk at sætte et 
indsatsbeløb og auto udskydning-
beløb fra den tidligere runde. Vises 
kun, hvis der er beløb fra den 
foregående runde. 



 

INDSAML KNAPPEN 
 
Klik for at blive skudt ud af flyet og 
vind det viste beløb. 

 

FLYVEHISTORIK 
 
Viser historikken med den opnåede 
multiplikator for de sidste tyve 
flyvninger 

 

MENU KNAP 
 
Tryk på den for at åbne ind stillinger 
og spilleregler. 



 

LYDKNAP 
 
Tryk for at tænde eller slukke for 
lyden. 

 

EMOJI CHAT KNAP (valgfri af 
operatør) 
 
Klik for at åbne chatten og valgbare 
emojis. 

 
 
 
POP-UP MENUER 
 
Indsatsbeløber 

 
 

Tilgængelige indsatser for det specifikke væddemål. 



 
Indsatslisten er dynamisk og viser kun det resterende beløb fra en samlet indsats på 
100 på tværs af to mulige indsatser. 
For at sætte et indsatsbeløb trykker de på værdien. Ved at klikke på Indsats-knappen 
igen kan de ændre beløbet. 
 
Auto-udløs beløb 

 
Tilgængelige auto-udløs antal for den specifikke indsats. 
 
For at sætte et auto-udløs antal, trykker spilleren på værdien. Ved at klikke på Auto-
knappen igen kan de ændre antallet. For at slukke for auto-udløs skal spilleren vælge 
‘Off’. 
 
 
Bemærk: Hvis du bliver afbrudt under spillet, vender alle autospil indstillinger tilbage 
til standard, når du genindlæser spillet. 
 



 
 
SPILINDSTILLINGER OG LOVGIVNING  
 
Aktuel tid 
 
Spillet viser det til enhver tid aktuelle klokkeslæt (øverst til højre 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. 
 

 


