
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astro Anna – 

Spilleregler 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Astro Anna – spillhjelp 

Spillbeskrivelse 

Generell informasjon 

▪ Astro Anna er en videoautomat med fem hjul og fem rader. 

▪ Det spilles med totalinnsats. 

▪ Spillets teoretiske utbetalingsprosent er 94,1 %. 

Symboler og rørkoblinger 

▪ Spillet har elleve symboler som representerer deler av et rør. Én rørdel kan 

kobles til to, tre eller fire sider av ruten det lander på, og den kan kobles til et 

rør i tilstøtende ruter. Gevinst oppnås når et rør er koblet helt fra det røde 

inngangsrører til kanten av spillområdet, nederst, til venstre eller til høyre. 

 

▪ I midten på den øverste raden er det et fast rør som alltid kobles til venstre 

høyre og ned. Dette er inngangen, og alle linjer starter her. 

▪ Du kan få en rørmultiplikator på et utvalg av rør, som kan samles inn ved å 

koble dem til fra inngangen. En multiplikator blir kun samlet inn når røret 

også er knyttet til en vinnerkombinasjon. 

Ubetalinger 

▪ Det er én innsats plassert øverst i spilleautomaten. 

▪ Det er 15 premier plassert rundt spilleautomaten. Minstegevinsten er 0,5x 

totalinnsatsen, og maksgevinsten er 10x totalinnsatsen. 

▪ Vinnerkombinasjoner dannes når en innsats kobles til en av premiene med 

en uavbrutt rørtilkobling. 



 

▪ Rørtilkoblingen mellom en innsats og en premie eksisterer hvis det er mulig å 

nå premien ved å starte ved innsatsen og forflytte seg gjennom tilstøtende 

symboler som har en felles tilkoblet kant. 

▪ I illustrasjonen nedenfor kan du se et rør som kobler en innsats til en premie, 

og dermed danner en vinnerkombinasjon. 

 

▪ I dette eksempelet er ikke innsatsen koblet til noen av premiene, og ingen 

gevinst blir utbetalt. 

 

▪ Gevinster multipliseres med det totale innsatsbeløpet. 



 

▪ Sammenfallende gevinster for ulike innsatser legges sammen. 

Rørmultiplikatorer 

▪ På hvert rør kan det være plassert et multiplikatormerke. 

▪ En multiplikator blir samlet inn hvis røret kobles til gjennom en multiplikator 

og til en premie. 

▪ Flere multiplikatorer kan bli samlet inn og summeres. 

▪ Totalgevinsten for spinnet multipliseres med den endelige multiplikatoren. 

▪ Multiplikatorer kan være 2 og 3. 

▪ I hvert spinn kan du få opptil tre multiplikatorer. 

Gratisspinn 

▪ Gratisspinnfunksjonen blir utløst når rørene er koblet til minst fire ulike 

premier. 

▪ Under GRATISSPINN spinnes hjulene automatisk med samme innsats som 

spinnet som utløste GRATISSPINN. 

▪      Gratisspinn kan bli utløst med ti, 15 eller 20 spinn, og en ekstra 

startmultiplikator på mellom 2 og 20.      

▪ 4 premier: 10 gratisspinn 

▪ 5 premier: 15 gratisspinn 

▪ 6 premier: 20 gratisspinn 

▪ 7 premier: 20 gratisspinn og 2x multiplikator 

▪ 8 premier: 20 gratisspinn og 5x multiplikator 

▪ 9 premier: 20 gratisspinn og 10x multiplikator 

▪ 10 premier: 20 gratisspinn og 20x multiplikator 

▪ Under gratisspinn er multiplikatoren klebrig, og den legges til gevinsten i 

spinnet der den samles inn og i alle fremtidige spinn under 

gratisspinnrunden. 

▪ Gratisspinnrunden starter med en multiplikator tilsvarende summen av 

multiplikatorene som er samlet i spinnet som utløste gratisspinnrunden, 

med potensielle ekstra multiplikatorer fra sju eller flere premier. 

▪ Alle multiplikatorer som samles under gratisspinn summeres 

▪ Gratisspinn kan ikke utløses på nytt. 

Kjøp bonus 



 

▪ Gratisspinnfunksjonen kan bli utløst direkte. 

▪      Det er tre ulike alternativer som tilsvarer fire, seks eller et vilkårlig antall 

mellom fire og ti premier.      

▪ Alternativ 1: 10 gratisspinn Pris: 40x totalinnsatsen. RTP: 94,3 %. 

▪ Alternativ 2: 20 gratisspinn Pris: 135x totalinnsatsen. RTP: 94,1 %. 

▪ Alternativ: Vilkårlig antall gratisspinn. Pris: 250x totalinnsatsen. 94,4 %. 

▪ Ingen spinn gjennomføres når bonuskjøp aktiveres, og det er derfor ingen 

innledende gevinst. 

Gamble 

▪ Hvis spillrunden resulterer i en gevinst, får spilleren muligheten til å gamble 

for å øke gevinsten. 

▪ Gamblerunden er basert på spillkort, og spilleren har to alternativer:      

▪ Gamble på farge (rød eller sort) for muligheten til å vinne 2x beløpet, 

med en vinnersjanse på 50 %. 

▪ Gamble på sort – hjerter (rød), ruter (rød), spar (sort) eller kløver (sort) 

– for muligheten til å vinne 4x beløpet, med en vinnersjanse på 25 %. 

▪ RTP-verdien for gamblefunksjonen er 100 %, uavhengig av valg, og 

sannsynligheten for hvert av de fire utfallene er lik. 

▪ Gamblerunden har følgende begrensninger:      

▪ Maksimalt fire gamblerunder på rad er tillatt. 

▪ Gamble er kun tillatt hvis gjeldende gevinst ikke overstiger 100x 

totalinnsatsen for foregående spinn. Dette gjelder alle gamblerunder 

på rad. 

▪ Øverst i gambleskjermen ser du historikk over de foregående fire kortene 

som er trukket i gjeldende gamblespill. 

Slik spiller du 

Spillmodus og saldo 

▪ Det er mulig å spille i LEKEMODUS og EKTE MODUS. 

▪ I lekemodus spiller du for moro skyld med lekepenger. I ekte modus spiller 

du med ekte penger fra saldoen din. 

▪ Saldoen din står i SALDO-feltet, både i lekemodus og ekte modus. 

Plassering av innsatser 



 

▪ Dette spillet har kun én innsatsinnstilling, nemlig totalinnsats. 

▪ For å angi totalinnsats, bruker du «-»- og «+»-knappene. 

▪ Trykk på SPINN-knappen for å starte en spillrunde med gjeldende 

innsatsverdi. 

▪ Spillrunden kan også startes ved å trykke på MELLOMROMS-tasten. 

Autospinnmodus 

▪ For å velge antall AUTOSPINN, klikker du på AUTO-knappen. Velg TIL 

FUNKSJON for å spinne til en funksjon blir utløst. 

▪ Du kan stanse AUTOSPINN tidligere ved å klikke på STOPP-knappen. 

▪ STOPP-knappen viser antall gjenværende spinn. Når TIL FUNKSJON-

alternativet er valgt, vises symbolet «∞». 

▪ Du må angi en verdi for TAPSGRENSE, og AUTOSPINN stanser hvis saldoen 

reduseres med det valgte beløpet. 

▪ Hvis en GEVINSTGRENSE er valgt, stanser AUTOSPINN hvis saldoen øker med 

det valgte beløpet. 

▪ Hvis GRENSE FOR ENKELTGEVINST er valgt, stanser AUTOSPINN hvis du 

vinner mer enn det valgte beløpet i én spillrunde. 

Turbomodus 

▪ Ved å klikke på TURBO-knappen, slår du turbomodus på eller av. Når 

turbomodus er på, hopper spillet over noen gevinstanimasjoner og lyder, og 

hjulene spinnes raskere.  

Frakobling og feil 
▪ Hvis du blir frakoblet internett mens du spiller med EKTE penger, kan du 

logge inn igjen. Når du åpner spillet igjen vil du kunne fortsette fra der du ble 

frakoblet. 

▪ Feil medfører at alle innsatser og spill kanselleres. 

▪ Denne hjelpsiden er oversatt fra engelsk. Ved eventuelle 

uoverensstemmelser mellom denne og den engelske versjonen, er det den 

engelske versjonen som gjelder. 
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