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Royal Crown 2 Respins of Spearhead is een 5x3 videoslot met gemiddelde volatiliteit. Het spel 
betaalt bij elke combinatie van opeenvolgende symbolen van de meest linkse reel tot de 
meest rechtse. De voornaamste feature van het spel is de Money Game bonus genaamd 
Respins of Spearhead, die ook geactiveerd kan worden met de Bonus Kopen knop (niet 
beschikbaar in alle regio's).  
 
  Return To Player (RTP): 95.52% 
 
 
SPELREGELS 

- Het paneel is 5x3 
- Er zijn 5 vaste betaallijnen die betalen bij elke combinatie van opeenvolgende 

symbolen van de meest linkse reel tot de meest rechtse.  
- De vermenigvuldigers van de betaaltabel worden toegepast op de totale betwaarde.  
- Er zijn 8 symbolen. 3 hoog betalende, 4 laag betalende en 1 scatter. 
- De scatter symbolen kunnen aanwezig zijn op elke reel.  
- Als er ten minste 5 scatter symbolen landen, wordt de 'Respins of Spearhead' Money 

Game bonusmode geactiveerd.  
- Winsten in de Respins of Spearhead worden betaald op basis van het betbedrag 

voorafgaand aan de Money Game bonusmode.  
- Het betlevel wordt ingesteld met de betlevel-selector. 
- AUTOPLAY laat de game automatisch een aantal geselecteerde rondes spelen.  
- Alleen de hoogste winst op elke betaallijn wordt betaald.  
- Gelijktijdige of samenvallende winsten op andere betaallijnen worden toegevoegd en 

betaald. 
 
 
GAME FUNCTIES 
 
RESPINS OF SPEARHEAD 
 

- De Respins of Spearhead feature wordt geactiveerd als 5 of meer scatter symbolen 
ergens op het paneel landen tijdens een enkele spin in het Basisspel.  

- Alle symbolen, behalve scatter symbolen, worden vervangen door lege plekken en de 
speler krijgt 3 respins.  

- De reels gaan vervolgens spinnen met exclusief scatter symbolen, in een poging om 
de lege plekken te vullen. 

- Als er één of meer scatter symbolen landen, worden de resterende respins van de 
speler teruggezet naar 3 en worden de gelande scatter symbolen vastgezet op hun 
plek voor volgende respins. 

- De Respins of Spearhead feature stopt als de speler geen respins meer heeft of 
wanneer alle lege plekken zijn gevuld (zodra 15 scatters zijn geland). 

- Elk scatter symbool wordt gelabeld met een willekeurige prijs gebaseerd op een 
vermenigvuldiger van de totale betwaarde voorafgaand aan de Respins of Spearhead 
feature. De vermenigvuldiger zal een van de volgende zijn: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 
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25 of 50 (Big Jackpot), 75, 100 (Mega Jackpot), 200 (Monster Jackpot), 500 
(Legendary Jackpot), 1500 (Super Jackpot).  

- Aan het einde van de feature wordt de opeenstapeling van de prijzen zoals ze 
gelabeld zijn op elk scatter symbool toegekend aan de speler. Als in totaal 15 scatter 
symbolen landen, krijgt de speler ook een bonus van 1500x (1500 x de totale 
betwaarde).  

 
 
INKOOPBONUS (niet beschikbaar in alle regio's) 
 

- De Bonuskoop feature kan te allen tijde geactiveerd worden tijdens het basisspel door 
te klikken op de Bonus-koop-knop. 

- De Bonuskoop-feature activeert automatisch een spin met 5 scatter symbolen die 
gegarandeerd landen. 

- De prijs die de speler moet betalen voor deze feature is 100x de betwaarde. 
- De geactiveerde Respins of Spearhead sessie houdt zich aan de regels van Respins of 

Spearhead. 
 
GOKLADDER 
 

- De laddergok kun je bereiken door op de gokknop te klikken na een winst.    
- De inzet van een speler (winst van een normaal spel) dicteert hun startpositie op de 

ladder   
- De speler kan zijn winst inzetten door te klikken op de gokknop met het 

laddersymbool. In het geval van een winst land je op de gemarkeerde stap boven je 
huidige, in het geval van een verlies op de gemarkeerde stap eronder.   

- Spelers kunnen ervoor kiezen om de Gokladder te gebruiken om  mogelijk een winst 
uit een enkel basisspel te vergroten of de totale winst van gratis spins.    

- Spelers kunnen ervoor kiezen om een bedrag te verzamelen dat gelijk staat aan de 
huidige gemarkeerde stap min de lagere stap; de rest blijft beschikbaar als het nieuwe 
Gokbedrag en daar kan nog steeds mee gegokt worden.   

- Wanneer de speler in de gokfeature komt met een inzet die geen waarde is op de 
ladder, dan is de waarschijnlijkheid van winnen of verliezen proportioneel aan het 
gokbedrag, en de gokwinst.   

- De maximale capwaarde voor gokken is 150,00 als het startwinstbedrag <150 is 
en  30.000,00 als het startwinstbedrag >= 150 is.   

 
KAARTGOK 
 

- De kaartgok kun je bereiken door op de kaartgok-knop te klikken na een winst.     
- De speler kan de winst gokken door te klikken op een kleur (rood of zwart) of op een 

kaartsoort (harten, schoppen, klaveren of ruiten).   
- Het spel toont dan een willekeurige kaart.   
- In het geval van een gok op de kleur, als de keuze van de speler overeenkomt met de 

getoonde kaart, dan wordt de inzet verdubbeld.     
- Bij het kiezen van een Rode of Zwarte kaart is er een 50/50 kans op winst.   
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- In het geval van een gok op de kaartsoort, als de keuze van de speler overeenkomt 
met de getoonde kaart, dan wordt de inzet verviervoudigd.     

- De geschiedenis toont de 5 laatste kaarten die getrokken zijn in het huidige gokspel.   
- Spelers kunnen ervoor kiezen hun winst te verzamelen of om het opnieuw in te 

zetten.   
- Als de keuze van de speler incorrect is, verliest men het gokbedrag en eindigt het 

spel, waarna de speler terugkeert naar het hoofdspel.   
- De optie op kaartgokken is beschikbaar wanneer 4x de winst van de huidige 

spelronde lager is dan of gelijk aan een maximum van 30.000.     
- De maximale winst voor Kaartgok is de hoeveelheid <= 30.000. Als een volgende winst 

in het kaartspel mogelijk deze   waarde   kan overstijgen, dan eindigt het 
kaartgokspel.   

 
SPELFUNCTIES 
 

  

  

SPINKNOP   
  
Klik om een spelronde te starten met de huidige betwaarde.  

  

  

SPINKNOP (TIJDENS SPIN)   
  
Klik om de reel-animaties of eventuele winstanimaties snel te stoppen. Dit 
stopt niet   de autoplay.  

  

AUTOPLAY-KNOP   
  
Klik om het autoplay pop-upmenu te openen (niet beschikbaar in alle 
regio's) 

  

  

AUTOPLAY-KNOP (MET AUTOPLAY ACTIEF)   
  
Het getal toont hoeveel   autoplay  -spins er nog over zijn. Klik 
om   autoplay te stoppen.  

  

BETWAARDE-KNOP{sp} 
  
Klik om het betwaarde pop-upmenu te openen.  

  

VERZAMELKNOP   
  
Klik om winsten te verzamelen zonder opnieuw te spinnen   

  

KAARTGOK   
  
Klik om de kaartgok-feature te openen   
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LADDERGOK   
  
Klik om de laddergok-optie te openen   

   

LADDERGOK-KNOP 

   
Klik om te gokken op gokladder.   
  

 

 

SPLIT-KNOP 

   
Klik om een bedrag te verzamelen gelijk aan de huidige gemarkeerde stap 
min de lagere stap  (Split is alleen beschikbaar voor Gokbedragen die 
corresponderen met de exacte waarde die op de gokladder staat).   
   
  

 

 
  

PAK-WINST-KNOP 

   
Klik om winst te pakken en ze bij je saldo te laten bijschrijven.   
  

 

BONUS INKOPEN 
    
Druk om direct door te gaan naar de Gratis Spins Modus. De kosten van 
deze feature staan in het tekstgedeelte van de knop. (Niet beschikbaar in 
alle regio's).  
 

  

MENUKNOP 
  
Klik om de instellingen, betaaltabel en spelregels te openen.  

  

AUDIOKNOP 
  
Klik om alle audio aan/uit te zetten.  

 
POP-UPMENU'S 
 
Bethoeveelheid  
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Het betwaarde pop-upmenu toont alle beschikbare opties voor bet/lijn en betaallijnen. De nu 
geselecteerde waarde is wit gemarkeerd. De speler kan ook op het 'Terug'-icoon drukken, om 
terug te gaan naar het hoofdscherm van het spel te gaan zonder de betwaarde te 
veranderen.  
 
Autoplay (niet beschikbaar in alle regio's) 
 

 
 
Het autoplay pop-upmenu geeft de speler de kans om een bepaald aantal spins voor 
autoplay te selecteren. Om dit te doen, klikt de speler op één van de beschikbare opties voor 
spinaantallen. Deze knop is dan wit gemarkeerd. De speler moet dan een verlieslimiet 
instellen (dit moet meer dan 0 zijn) en op de spinknop drukken om hun intentie te 
bevestigen. Het menu wordt dan verborgen en de speler keert terug naar het hoofdscherm 
van het spel, met de autoplay actief. 
 
Gokken is niet beschikbaar tijdens autoplay, echter de speler kan ervoor kiezen om winst te 
gokken die hij/zij op de laatste spin krijgt.    
  
De speler kan ook optionele voorwaarden instellen om autoplay automatisch te stoppen. 
Deze zijn onder meer:  
 

- Stop autoplay na een enkele winst van een waarde die door de speler is vastgesteld.  
- Stop autoplay als het saldo toeneemt met een door de speler ingestelde waarde.  

 
Let op: als je de verbinding verliest tijdens het spelen, gaan alle autoplay-instellingen terug 
naar de standaardinstellingen wanneer je het spel opnieuw opstart. 
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Autoplay is niet beschikbaar in alle regio's.  
 
SPELINSTELLINGEN EN REGELGEVING  
 
Huidige tijd 
 
De game-cliënt toont altijd de huidige tijd (linksonder in het scherm). De tijd wordt bepaald 
door de klok op de computer of het toestel van de speler.  
 
 EXTRA INFORMATIE  
 
De volgende processen kunnen onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de 
spelsite.  
  

- Het proces van het beheren van onvoltooide spelrondes.  
- De tijdsduur waarna inactieve spelsessies automatisch worden beëindigd.  

 
In het geval van een storing van de hardware/software van het spel, worden alle getroffen 
spelbets en uitbetalingen ongeldig verklaard en worden alle getroffen bets terugbetaald. 
 


