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Changelog 
 

Version Date Who Change summary 

0.2 24/07/2018 KC Opdateret til spilcertificering 

0.3 03/08/2018 KC Endelig version til spilcertificering 

0.3.1 16/08/2018 KC Opdateret efter certificeringstestrapport 

0.3.2 21/8/2018 KC Yderligere opdateringer efter certificeringstestning 

0.3.3 23/8/2018 KC Opdateret for at afspejle opdateret autospilfunktion 

0.3.4 07/09/2018 KC Opdateret maksimal gevinsteksponering 
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1.0 Dokumentets dækningsområde 
Indholdet af dette dokument vil præcist beskrive formen, funktionerne og karakteristika for 
spillet kendt som Wild ReelsTM.  
 

2.0 Spilleregler 
Wild ReelsTM er en videospilleautomat med et neon, disco tema. Spillet indeholder 
erstattende wilds og free spins.  
 
Spillet bliver spillet med fem hjul, med tre symboler på hver, samt ti betalingslinjer, som 
giver gevinst fra venstre mod højre. 
 
Spillere vælger et indsatsniveau ved at bruge indsatsniveau knappen på spillets forside. 
 
Én mønt bliver spillet per gevinstlinje. Møntværdien er automatisk sat til en tiendedel af 
indsatsniveauet. Vindende kombinationer giver gevinst i henhold til gevinsttabellen. 
 
Gevinstlinje gevinster ganges med indsats per gevinstlinje. Samtidige eller sammenfaldende 
gevinster på forskellige betalingslinjer tilføjes. 
 
Autospil spiller automatisk spillet i det valgte antal runder. 
 
 
Spilmekanik  
Spillet har en spilmekanik, hvor mindst ét hjul (og sommetider to eller tre hjul) består 
udelukkende af wild symboler. Ethvert hjul som optræder som et rent wild hjul vises for 
spillerne, inden de øvrige hjul er færdige med deres spin. 
 
Spilfunktioner 
 

● Der er ni regulære symboler 
○ Stjerne, BAR, 77, Klokker og Kirsebær 
○ Fire royale (Knægt, Dame, Konge og Es) 

● Scatters (‘discokugle’): 
○ Hvis tre scatter symboler forekommer hvor som helst på hjulene, udløses otte 

free spins.  
○ Hvis fire scatter symboler forekommer hvor som helst på hjulene, udløses 

femten free spins (kun i basisspillet). 
● Wilds (‘guld disk’): 

○ ’Erstatter alle regulære symboler for at opnå den højst mulige linjegevinst, 
dog undtagen scattersymboler  

○ I basisspillet indeholder én eller (sommetider) to hjul udelukkende wild 
symboler for hvert spin.  
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○ Under free spins vil to eller (sommetider) tre hjul udelukkende indeholde wilds 
for hvert spin. 

○ Wilds er også et gevinst symbol. 
● Free spins: 

○ Free spins kan blive genudløst.  
○ På ethvert free spin vil tre scatter symboler udvide free spin sessionen med 

yderligere otte free spins (indtil maksimum gevinsten er vundet). 
 

3.0 Betalingslinjer og gevinsttabeller 
 
Betalingslinjer 

 
Betalingslinjer udbetaler gevinster fra venstre mod højre. 
 
Gevinsttabel 

Symbol X2 X3 X4 X5 
HP1 (stjerne) - 40 100 500 
HP2 (bar) - 20 50 150 
HP3 (77) - 10 20 50 
HP4 (klokker) - 8 16 40 
HP5 (kirsebær) - 8 16 40 
LP1 (es) - 4 8 20 
LP2 (konge) - 4 8 20 
LP3 (dame) - 4 8 20 
LP4 (knægt) - 4 8 20 
Wild - 40 100 500 
Gevinstlinje gevinster: vundne mønter multipliceres med antallet af mønter spillet per linje. 
 
Symboler 
 
Der er elleve forskellige symboler i Wild Reels: 

● Scatter 
● Wild 
● Fem høje symboler 
● Fire lave symboler 
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Scatter og wild symboler 

Scatter Wild 

  
 
Høje symboler 

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 

     
 
Lave symboler 

LP1 LP2 LP3 LP4 n/a 

    

n/a 

4.0 Spilfunktioner 
 
Brugerinterface 
 
Tabellen nedenfor beskriver funktionerne af knapperne i spillet.  

 

Spin Knap 
 

- Tryk for at starte et spil med det nuværende indsatsniveau 
og møntværdi. 

 

Spin Knap (under spins) 
 

- Tryk for hurtigt at standse hjul animationer eller eventuelle 
gevinst animationer. 

- Knappen stopper ikke autospil. 
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Autospil knap 
 

- Tryk for at åbne autospil pop-up menuen 

 

Autospil knap (når autospil er aktiv) 
 

- Nummeret viser hvor mange autospil runder der er tilbage 
- Tryk på den for at stoppe autospil 

 

Indsatsniveau knap 
 

- Tryk på den for at åbne indsatsniveau pop-up menuen 

 

Indstillingsmenu 
 

- Tryk på den for at åbne indstillinger, gevinsttabeller og 
spilleregler 

 

Lyd knap 
 

- Tryk på den for at tænde eller slukke for lyden 

 
Pop-up menuer 
 
Indsatsbeløb  

 
Indsatsbeløb pop-up menuen viser alle tilgængelige indsatsbeløb. Det valgte beløb vises 
med grønt. Hvis spilleren trykker på et andet beløb, lukkes menuen og det nyvalgte beløb vil 
nu vises på spillets forside. Spilleren kan også trykke på ‘Tilbage’ ikonet for at returnere til 
spillets forside uden at ændre på indsatsbeløbet. 
  
Autospil 
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Autospil pop-up menuen tillader spillerne at vælge et antal spins, som skal autospilles. For 
at gøre dette skal spilleren trykke på en af de tilgængelige muligheder for antal af spins som 
skal autospilles. Knappen vil derefter lyse grøn. Derefter skal spilleren sætte en tabsgrænse 
(skal være højere and 0) og så trykke på spin knappen bekræftelse. Menuen bliver derefter 
gemt og spilleren sendt tilbage til spillets forside med autospil aktivt. 
 
Spillerne kan også frivilligt vælge at sætte betingelser for, hvornår et autospil automatisk 
skal stoppe. Dette inkluderer: 

● Stop autospil på en enkelt gevinst med en værdi angivet af spilleren. 
● Stop autospil hvis saldoen stiger med det beløb, som spilleren angiver. 
● Stop autospil hvis saldoen falder med det beløb, som spilleren angiver. 
● Stop autospil når man kommer i free spins 

Bemærk: Hvis du bliver afbrudt under spillet, vender alle autoplay-indstillinger tilbage til 
standard, når du genindlæser spillet. 
 
Ved at trykke på indstillingsknappen på spillets forside får spilleren adgang til: 

● Indstillingsmenuen 
● Gevinsttabellen 
● Spillereglerne 

 
Indstillingsmenu 
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Indstillingsmenuen tillader spilleren at: 

● Skifte mellem normal og hurtig spinhastighed 
● Indstille en tidsbestemt påmindelse (‘Reality Check’). 
● Indstille om skærmbilledet skal vises under indlæsning.  
● Slå lyd til/fra 
● Skift musikstyrke. 
● Skift lydeffektstyrken. 

 
Når der spilles på en mobil browser, vil spilindstillingerne også inkludere en mulighed for at 
ændre retningen af nogle aspekter af brugerfladen til venstre, højre eller midtervisning. Dette 
inkluderer spins, indsatsniveau og autospil knapper på spillets forside, samt nogle aspekter 
af indstillingernes pop-up menu. 
 

5.0 Spilindstillinger & lovgivning 
 
Aktuel tid 
 
Spillet viser det til enhver tid aktuelle klokkeslet (nederst til venstre på skærmen). 
Klokkeslettet kommer fra spillerens computer eller enheds styresystem. 
  
Reality check 
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Hvis operatøren ikke giver mulighed for denne funktion, kan spilleren vælge at indstille en 
påmindelse på 30, 60 eller 90 minutter fra indstillingsmenuen. 
For at få adgang til dette, skal spilleren: 

1. Klikke/trykke på indstillingsmenu ikonet.  
2. Indstillingerne, gevinsttabeller, spilleregler og lukke ikoner vil pop op fra bunden af 

skærmen. På mobiler er Hjem- og Slå lyd til/fra knapperne også synlige.   
3. Spilleren klikker/trykker på indstillingsikonet. 
4. Indstillings pop op-menuen vises. 
5. Under ‘Sæt Påmindelse’, kan spillerne vælge en af tre muligheder (30, 60 og 90 

minutter). 
6. Spilleren klikker/trykker på ‘Luk’ for at returnere til spillet. 
7. Hvis spilleren stadig spiller efter det valgte interval er nået, vises en pop op med en 

tekstpåmindelse og det angivne tidsinterval. Pop up skærmen indeholder: 
a. Meddelelse om valgt tidsinterval for påmindelse er nået 
b. Link til at returnere til spillet 
c. Link til at afslutte spillet 

 
 
Yderligere Information 
 
Følgende processer kan være underlagt vilkårene og betingelserne for spillewebstedet. 
 

● 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. 
 

6.0 Spilversioner 
 
Desktop 
Game ID: WildReels 
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Fig 1: Skrivebordskærmen for spillet 
 
Mobil (hvis skærmbilledet er anderledes) 
Game ID: n/a 

 
Fig 2 & 3: Mobilportræt og landskabsskærmbilleder 

 
 

7.0 Matematisk Model 
 
Antal hjul: 5 
Antal mønter: 10 
Antal betalingslinjer: 10 
Pålydende værdi:  0.01, 0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00 
Minimumsindsats*** 0.10 
Maksimumsindsats***: 10.00 
Maksimums eksponering ***: 135,000 
Volatilitet: Medium 
Tilgængelig demospil: Ja 
 

• Maksimums eksponering er en hård grænse håndhævet af spilplatformen. 
● En valuta værdi er markeret med stjerner (***) ved siden af teksten i alle tabeller. 
● Værdier i fed kan ændres af operatøren..  
● Understregede og fede værdier er standardindstillinger, når der er et begrænset sæt 

muligheder for en indstilling.  
● Alle valutaværdier vedrører en valuta multiplikator på 1, som er nøjagtig for EUR, 

USD og GBP. For andre valuter bliver der måske brugt en anden multiplikator. For 
eksempel: SEK har en valuta multiplikator på 10. Alle værdier relateret til valuta 
multipliceres således med 10 for SEK. Dvs. 10€ = $10 = £10 = SEK100.   
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● Til pålydende baserede spil som Video Poker og spilleautomater, er den maksimale 
gevinst baseret på den maksimale satsning, som er de mønter x linjer (hænder) x 
max pålydende værdi. Den maksimale pålydende værdi er ikke altid slået til som 
standard, så standard-maksimumsgevinsten kan være lavere end angivet. 

 
Tilbagebetalingsprocent 
Default 97.0 % 
Alternative #1 n/a 
Alternative #2 n/a 
Alternative #3 n/a 
 
 
 
 
 

8.0 Teknisk information 
Opløsning 1280x720 

Format 16:9 

Teknologi JavaScript/HTML5 

HTML5 canvas support JA 

WebGL support JA 

Desktop browser JA 

Tablet browser JA 

Mobil browser JA 
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9.0 Yderligere Information 
 
Oversættelser af spilterminologi 
 
Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end Engelsk. 
 

English Term Oversat  

Wild Wild 

All Wilds Alle Wilds 

 
 


