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Astro Anna Hjælp 

Spilbeskrivelse 

Generel Information 

▪ Astro Anna er en videospilleautomater med 5 hjul og 5 rækker. 

▪ Spillet spilles med i den Samlede Indsats. 

▪ Den teoretiske RTP for dette spil er 94,1%. 

Symboler og rørforbindelser 

▪ Der er 11 symboler i spillet, som repræsenterer dele af et rør. En sektion, hvis 

røret kan forbindes med to, tre eller fire sider af den firkant, det lander i, og 

kan forbindes med et rør i de omkringliggende felter. Der er gevinst, når 

røret forbinder hele vejen fra det røde indgangsrør til kanten af spilområdets 

bund eller venstre eller højre side. 

 

▪ Der er et fast rør i den midterste øverste række, som altid forbinder til 

venstre, højre og ned. Dette er indgangen, og alle linjer begynder her. 

▪ Du kan få en rørmultiplikator på en sektion af rør, som fås ved at forbinde til 

den fra indgangen. En multiplikator fås først, når røret også forbindes med 

en gevinst. 

Gevinster 

▪ Der er 1 indsats placeret i toppen af spilleautomaten. 

▪ Der er 15 præmier placeret rundt om på spilleautomaten. 

Minimumspræmien er 0,5 x Samlet indsats og maksimum er 10 x Samlet 

indsats. 



 

▪ Vinderkombinationen dannes, når en indsats er forbundet med en af 

præmierne via en uafbrudt rørforbindelse. 

▪ Rørforbindelsen mellem en indsats og en præmie eksisterer, hvis det er 

muligt at nå præmien ved at starte ved indsatsen og bevæge sig gennem 

tilstødende symboler, som har fælles forbundet kant. 

▪ På illustrationen nedenfor kan du se et rør, der forbinder en indsats med en 

præmie og danner en vindende kombination. 

 

▪ Og i dette eksempel forbinder røret ikke en indsats med nogen af 

præmierne, og der udbetales ingen gevinst. 

 



 

▪ Gevinster ganges med det samlede indsatsbeløb. 

▪ Sammenfaldende gevinster for forskellige Indsatser lægges sammen. 

Rørmultiplikatorer 

▪ På hvert stykke rør kan der placeres et Multiplikatormærke. 

▪ En multiplikator opnås, hvis røret forbindes gennem en multiplikator og til en 

præmie. 

▪ Flere multiplikatorer kan indsamles, og vil blive lagt sammen. 

▪ Den endelige multiplikator vil gange alle gevinster fra spinnet. 

▪ Multiplikatorer kan være 2 og 3. 

▪ På hvert spin kan du modtage op til tre multiplikatorer. 

Free Spins 

▪ Free Spins udløses, når rørene forbindes til mindst fire forskellige præmier. 

▪ Under FREE SPINS spinner hjulene automatisk med samme indsats som i det 

spin, der vandt FREE SPINS. 

▪      Free Spins kan udløses med 10, 15 eller 20 spins, og også en ekstra 

startmultiplikator på mellem 2 og 20.      

▪ 4 præmier: 10 Free Spins 

▪ 5 præmier: 15 Free Spins 

▪ 6 præmier: 20 Free Spins 

▪ 7 præmier: 20 Free Spins og 2X Multiplikator 

▪ 8 præmier: 20 Free Spins og 5X Multiplikator 

▪ 9 præmier: 20 Free Spins og 10X Multiplikator 

▪ 10 præmier: 20 Free Spins og 20X Multiplikator 

▪ Under Free Spins er multiplikatoren sticky og lægges til gevinsterne i det spin, 

de indsamles, og alle fremtidige spins i Free Spins. 

▪ Når Free Spins begynder, er startmultiplikatoren de multiplikatorer der er 

indsamlet i det spin der udløste Free Spins, tilføjet med de potentielle ekstra 

multiplikatorer fra syv eller flere præmier. 

▪ Alle multiplikatorer indsamlet under Free Spins lægges sammen 

▪ Free spins kan ikke blive genudløst. 

 



 

Køb Bonus 

▪ Free Spin-funktionen kan udløses direkte. 

▪      Der er tre forskellige muligheder, der svarer til at ramme 4, 6 eller en 

tilfældig mulighed fra 4 til 10 præmier.      

▪ Mulighed 1: 10 Free Spins. Pris: 40 x Samlet indsats. RTP: 94,3%. 

▪ Mulighed 2: 20 Free Spins. Pris: 135 x Samlet indsats. RTP: 94,1%. 

▪ Mulighed: Tilfældige Free Spins-gevinster Pris: 250 x Samlet indsats. 

94,4%. 

▪ Der foretages ikke noget spin, når bonuskøbsfunktionen bruges, og der er 

derfor ingen indledende gevinst. 

Gamble 

▪ Hvis spilrunden 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:      

▪ Spil på kortfarven (rød eller sort) for en chance for at vinde 2X beløbet 

med 50% chance for at vinde. 

▪ 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:      

▪ Maksimalt 4 gamble i træk er tilladt. 

▪ 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 har kun én indsatsindstilling, som er Samlet indsats. 

▪ Tryk på “-“ og “+” knapperne for at indstille beløbet for Samlet Indsats. 

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

▪ Tryk på MELLEMRUMSTASTEN starter også en spillerunde. 

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 

▪ Denne hjælpeside er oversat fra engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser 

mellem denne og engelske version, henvises til den engelske version. 
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