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FashionTV Highlife – Spilleregler
FashionTV Highlife er en glamourøs og luksuriøs videospilleautomat på et 4x4x5x4x4 hjulsæt
med en 'måde gevinster'-mekanikken (1280 måder). Spillet er inspireret af modetv's stilfulde
verden og byder på et specielt højværdi-skubbende-symbol, som kan konverteres til en
stablet Wild og trinvise gevinstmultiplikatorer i både basisspillet og free spins
bonusfunktionen.

Det teoretiske tilbagebetalingsprocent efter 1 milliard simulerede spil er: 94,5%
Køb Bonus RTP: 95,2%
SPILLEREGLER
- Spillet bliver spillet på et 4x4x5x4x4 hjulsæt.
- Spillet bruger en 'måde gevinster'-mekanikken med 1280 gevinstmåder.
- Hjulene har 14 symboler, herunder 3 højværdi, 3 mellemværdi, 5 lavværdi, en wild,
en fuldt udvidet vild og en scatter.
- Wild symbolet erstatter alle symboler bortset fra scatter.
- Indsatsniveauet indstilles ved at bruge INDSATSNIVEAU-vælgeren.
- AUTOSPIL spiller automatisk spillet videre med det valgte antal runder.
- Spilleren betales i henhold til gevinsttabellen.
- Panelet beregnes fra venstre-til-højre på tilstødende hjul startende fra det yderste
venstre hjul.
- 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 henhold til indsatsbeløbet, der er indstillet, før du går ind i
free spins bonusfunktionen.
- Under basisspillet er wild symbolet kun tilgængeligt på hjul 1 og hjul 2.
- Ved fejl bortfalder alle indsatser og spil.
SPILFUNKTIONER
Specialt Skubbende HP1
- HP1 kommer både som et enkelt-højde-symbol og som et særligt skubbe-symbol, der
kan nå en fuld højde på 5 symboler.
- Det specielle skubbe-symbol kan kun vises på det midterste hjul.
- Med hver gevinst vil det specielle skubbe-symbol udvide sig og udløse et gratis re-spin
på hjul 1, 2, 4 og 5.
- Hvert skub øger en gevinstmultiplikator med +1 op til et maksimum på X5.
- Når det gratis re-spin er afsluttet, og alle gevinster udregnet og udbetalt, nulstilles
multiplikatoren til x1.
- Et tab i det efterfølgende gratis re-spin nulstiller multiplikatoren tilbage til x1.
- Det fulde højde wild symbolet erstatter alle symboler bortset fra scatter symbolet.
Bonussymboler
- Bonus scattere kan lande hvor som helst på hjulene.
- Hver gang 3, 4 eller 5 scatters lander, tildeles der henholdsvis 12, 15 eller 20 free
spins, og spilleren tages til Free spins bonusfunktionen.
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-

Det er kun muligt at udløse free spins på et betalt basisspil spin (ikke på et gratis respin eller i free spin bonusfunktionen).

Free spins bonusfunktion
- Det specielle Skubbende HP1 symbol kan også dukke op i Free spins.
- Hvert skub på det midterste hjul øger gevinstmultiplikatoren til potentielt at levere en
samlet funktionsgevinst på op til 20.000x
- I tilfælde af et tab i det efterfølgende gratis re-spin, vil den aktuelle multiplikator
forblive.
- Hver gevinst ganges med værdien af multiplikatoren i slutningen af free spins eller
gratis re-spin.
- Der er ingen scattere på hjulene under free spins, og free spins kan ikke genudløses.
Købe funktioner

Spillere kan købe følgende funktioner og øge indsatser via knappen Specielle Indsatserknappen. Dette åbner en pop op-menu med de tilgængelige væddemål og de tilhørende
priser.
Disse valgfrie funktioner er ikke tilgængelige i alle jurisdiktioner eller hos alle operatører.
Køb Bonus
- Spillere kan vælge at købe sig vej til free spins.
- Free spins starter med 12, 15 eller 20 free spins.
- Prisen er 90x det nuværende indsatsniveau.
Køb Specielle Skub med fuldt udvidet Wilds
- Spillere kan vælge at betale for at udløse Speciel Skub-funktionen.
- De special skub aktiveres med HP1 symboler fuldt udvidet og konverteret til en Wild.
- Prisen er 6,5x det nuværende indsatsniveau.

SPILFUNKTIONER
SPIN KNAP
Tryk for at starte et spil med det valgte
indsatsbeløb.
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SPIN KNAP (MENS DER SPILLES)
Tryk for hurtigt at stoppe
hjulanimationer eller eventuelle
gevinstanimationer. Dette stopper ikke
autospil.

AUTOSPIL KNAP
Klik for at åbne autospil pop-up menuen.

AUTOSPIL KNAP (MED AUTOSPIL AKTIV)
Tallet viser hvor mange spins der er
tilbage. Klik for at stoppe autospil.

INDSATSKNAP
Klik for at åbne indsats pop-up menuen.

MENU KNAP
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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 indsats/linje og gevinstlinje muligheder.
Det valgte beløb vises med hvid. Spilleren kan også trykke på ‘Tilbage ikonet for at returnere
til spillets forside uden at ændre indsatsbeløbet.
Autospil

Autospils 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.
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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.
Autospil er ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner.
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.
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