JACKPOT

NEW YORK

Jackpot fortsætter i angivne antal spil. Når Jackpot er aktiveret, opnås gevinst mellem 800-1200,
hver gang Triplebar kommer på centerlinien.

Opnås ved 3 x Frihedsgudinde eller ved Valgfrit
spil og er aktivt i 10 spil, eller indtil enten 40
Topspil eller 60 Jackpotspil opnås. Ved første
Fetrold flasher lyset i de nederste 4 felter og
stopper på ét af dem. Dette felt er startfeltet
for det videre spil. Når spilleren har opnået
Super, vil næste Fetrold tænde lyset i Chance,
og lyset vil flashe mellem Super og felterne 40
Topspil og 60 Jackpotspil. Standser lyset i sidstnævnte to felter, starter et nyt flash, og evt.
resterende New York spil annulleres.

40 TOPSPIL
Sålænge featuren er aktiv, vil en eller flere Fetrolde på valse 3 udløse ét Topspil.
VALGFRIT SPIL
3 x Flamingo udløser Valgfrit spil mellem Lysspil,
Lottospil og New York.

GAMEFLASH

LYSSPIL
Opnås ved 3 x Luxor eller ved valgfrit spil og
fortsætter, så længe der er point i lysspilsbanken.
Lysspillet er et dobbelt spil, der spilles på søjlerne
i lyspillet og på valserne samtidigt. Når lyset løber
i de 3 søjler, skifter lyset i felterne Even, Double
og Triple og afgør gevinstens størrelse. Even, Double og Triple gælder kun gevinster fra Lysspillet.
LOTTOSPIL
Opnås ved 3 x Monte Carlo hatte, Valgfrit spil eller
via Gameflash. Spillet er aktivt i minimum 15 spil.
Spillet består af kort 1, 2, 3 og et Bonuskort. Når
spillet er aktivt, vil tallene på valserne tænde de
respektive tal på kortene. Bonuskortet har 5 tal,
som ikke findes på de øvrige 3 kort. Fyldt Bonuskort giver gevinst mellem Citron og Melon. Tal,
som kommer frem på valserne som følge af dette
nye valsestop, tæller ikke med i kort 1, 2, 3. De
tændte bonustal forbliver tændte efter endt spil.

Opnås ved 3 x Klovne eller når gevinstbonus har
tændt alle 4 pile. Lyset flasher mellem de forskellige felter og giver gevinst på det felt, hvor
lyset stopper. Standser lyset på 15 Jackpotspil,
tændes en stjerne. Når alle stjerner er tændte
gives 15 Jackpotspil.
MAGIC LINE
For at opnå Magic Line skal følgende 3 betingelser være opfyldt:
1: Gevinstbonus skal tænde den 4. pil ud for
Double bar, hvilket medfører Gameflash.
2: At Gameflashen standser på Topspil.
3: Lottospillets bonuskorts nederste række skal
være tændt. Gevinsten i Magic Line er Super, 40
Topspil eller 60 Jackpotspil.
GEVINSTBONUS
Hver gang der kommer en gevinst fra Citron til
Triple bar, tændes der en pil ud for den aktuelle
gevinstrække. Når den samme gevinstrække
udløses for 4. gang, tændes den store pil, og
der gives straks Gameflash.
Automaten udbetaler max. 1200 kreditter i
et spil.

Spillebeskrivelse

Vilkår
Tryk på knapperne for yderligere information.

Spilleregler

