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Versionshistorik 
 

Version Dato Af Ændringer 

0.1 19-02-2021 KC Første udkast 

0.2 18/03/2021 TC Andet udkast og spilfunktionsbilleder tilføjet 

0.3 20/04/2021 TC Opdateringer til certificering 

0.4 26/04/2021 TC Opdateringer til certificering 

0.5 03/05/2021 TC Opdateringer til certificering 
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Knights of Fortune er en 5x3 videospilleautomat med en 'måde gevinst' mekanisme og et 
klassisk middelaldertema.  Det bruger en indsamlingsmekanisme til at indsamle Wilds, 
vindende HV-symboler og specielle guldsymboler for at udløse free spins-funktionen med 
varierende gevinstmultiplikatorer og et antal wilds, der returneres til hjulene. 
 
Tilbagebetalingsprocent (RTP): 96,2% 
Køb Bonus RTP: 96,4% 
 
SPILLEREGLER 

- 5x3 hjuls videospilleautomat med en 'måde gevinst'-mekanisme. 
- Der er 243 mulige måder. 
- Der er 12 symboler, 4 højværdi, 6 lavværdi, en Wild og et specielt guldsymbol. 
- Wild symbolet erstatter ethvert symbol. 
- Indsatsniveauet indstilles ved hjælp af INDSATSNIVEAU-vælgeren. 
- AUTOSPIL spiller automatisk spillet videre med det valgte antal runder. 
- Autospil afbrydes automatisk, hvis Middelalder Free Spin-funktionen udløses. 
- Spillere får gevinst fra venstre mod højre ved at ramme 3 eller flere matchende 

symboler på tilstødende hjul (se gevinsttabel). 
- Kun de højeste matchende kombinationer pr. vindende vej giver gevinst. 
- Samtidige eller sammenfaldende gevinster på forskellige måder tilføjes og giver 

gevinst. 
- Free spins giver gevinst i forhold til indsatsbeløbet forud for Free Spins Tilstanden. 
- I tilfælde af en funktionsfejl i spilhardware/software refunderes alle berørte 

indsatser 
- Autospil er ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner 

      
 
SPILFUNKTIONER 
 
Kaskade spins 
 

- I alle spins eller free spins, hvor der vindes en gevinst, vil alle vindende symboler 
blive fjernet og erstattet ovenfra af nye symboler. 

- Det ændrede panel evalueres igen, og eventuelle gevinster udbetales. 
- Kaskader fortsætter indtil der ikke laves nye gevinster. 

 
Wild Riddere 
 

- En måler vises med 5 segmenter. 
- Hovedafsnittet på måleren viser som udgangspunkt "0" 
- Hver wild, der rammes på et betalt spin eller føjes til et panel som et resultat af et 

Kaskade spin, udfylder et segment.  
- For hvert 5 fyldte segmenter, øges måleren med +1 
- Antallet i måleren afspejler det faktiske antal wilds, der tilfældigt vil blive returneret 

til hjulene under free spins. 
- Måleren fortsætter IKKE med at stige under free spins. 
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- Alle wilds returneres til panelet under free spin, og dermed nulstilles måleren til nul, 
efter en free spins-funktion er afsluttet. 

- En grænse på 80 Wilds kan indsamles. 
 
Middelalder Multiplikatorer 
 

- En måler vises med 5 segmenter. 
- Hovedafsnittet på måleren viser som udgangspunkt "X1" 
- Hvert Blå Ridder eller Grøn Ridder -symbol, som er en del af en vindende 

kombination i et betalt spin (eller føjes til et panel som resultatet af et Kaskade spin 
og derefter også er en del af en gevinst) fylder et segment.  

- Når alle 5 segmenter er fyldte, øges måleren med +1 
- Den gældende gevinstmultiplikatorværdi anvendes på alle spins, når free spin-

funktionen er udløst. 
- Måleren fortsætter IKKE med at stige under free spins. 
- Måleren nulstilles til X1, når en free spins-funktion er afsluttet. 
- Der er ingen grænse for antallet af multiplikatorer, der kan indsamles 

 
Middelalder Free Spins 
 

- En måler vises med 5 segmenter. 
- Hovedafsnittet på måleren viser som udgangspunkt "0 af 8" 
- Tilfældige lavværdi symboler har en særlig gylden ramme fastgjort for at 

understrege, at de er en 'speciel' version af dette symbol. 
- Hver forekomst af en 'speciel' version af et almindeligt symbol, der lander på panelet 

under et betalt basisspil spin (eller hvis det introduceres til hjulene under et kaskade 
spin) fylder et segment . 

- Hvis alle 5 segmenter er fyldte, øges hovedmåleren med +1 
- Hvis måleren når “8 af 8”, udløses free spin (8 spin tildeles) 
- Free spins udløses efter runden, hvis mindst 40 specielle symboler er blevet 

indsamlet.   
- Free spins kan ikke genudløses. 
- Måleren nulstilles til 0 af 8, når en free spin-funktion er afsluttet. 

 
Køb Bonus  
 

- Spillere kan vælge at købe sig til free spins  
- Prisen vises under knappen og bestemmes i forhold til spillerens aktuelle 

indsatsniveau. 
- Spilleren vil blive tildelt 8 free spins.  
- Free spins begynder med enten 13 eller 14 wilds, der returneres til hjulene (tilfældigt 

udvalgt) og en vindermultiplikator på X3. 
- Ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner. 

 
 
Målerværdierne for Wild Riddere, Middelalder Multiplikatorer og Middelalder Free Spins-
funktionerne er specifikke for hvert indsatsniveau. Ændring af indsatsniveauet nulstiller 



Knights of Fortune – spilleregler 

5 
 

disse målerværdier. De skifter til deres startværdier, hvis spillet ikke tidligere blev spillet på 
det indsatsniveau, eller til tidligere gemte værdier, hvis indsatsniveauet har været spillet før, 
og free spins endnu ikke var opnået. 
 
SPILFUNKTIONER 
 

 

SPIN KNAP 
 
Tryk for at starte et spil med det valgte 
indsatsbeløb. 

 

SPIN KNAP (MENS DER SPILLES) 
 
Tryk for straks at stoppe hjulanimationer 
eller eventuelle gevinstanimationer. 
Dette stopper ikke autospil (ikke 
tilgængelig i alle jurisdiktioner). 

 

AUTOSPIL KNAP 
 
Tryk for at åbne autospil pop-up 
menuen. (ikke tilgængelig i alle 
jurisdiktioner). 

 

AUTOSPIL KNAP (MED AUTOSPIL AKTIV) 
 
Tallet viser hvor mange autospil spins 
der er tilbage. Tryk for at stoppe autospil 
(ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner) 

 

INDSATSNIVEAU KNAP 
 
Klik for at åbne indsatsniveauets pop-up 
menu 
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KØB BONUS  
   
Tryk for at gå direkte til Free Spin 
Tilstanden. Prisen på denne funktion 
vises i tekstområdet på knappen. (Ikke 
tilgængelig i alle jurisdiktioner). 

 

MENU KNAP 
 
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 indsatser. Det valgte beløb fremhæves 
med hvid. Spilleren kan også trykke på ‘Luk’ ikonet for at returnere til spillets forside uden at 
ændre på indsatsbeløbet.   
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Autospil (ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner) 

 
Autospil pop-up menuen giver spillerne mulighed for at vælge et antal spin, som skal spilles 
automatisk. For at gøre det, skal spilleren trykke på et af de tilgængelige antal spins. Dette 
antal vil herefter blive fremhævet med hvid. Spilleren skal sætte en tabsgrænse (skal være 
højere end 0) og derefter trykke på spin knappen for at bekræfte. Menuen bliver derefter 
gemt og spilleren sendt tilbage til spillets forside med autospil aktivt.  
 
Spillerne kan også 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.  

 
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 (nederst til venstre 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. 
 


