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FashionTV Highlife is een glamoureus en luxueus videoslot met een 4x4x5x4x4 rollenpatroon
met een 'manieren betalen' mechanisme (1.280 manieren). Geïnspireerd door de stijlvolle
wereld van FashionTV heeft het spel een speciaal duwend goed betalend symbool dat
omgevormd kan worden tot een gestapelde Wild en toenemende winstvermenigvuldigers in
zowel het basisspel als de free spins bonus feature.

De theoretische return to player uit 1 miljard gesimuleerde spellen is: 94,5%
Koop Bonus in RTP: 95,2%
SPELREGELS
- Het spel wordt gespeeld op 4x4x5x4x4 rollen.
- Het spel gebruikt een 'manieren betalen' mechanisme met 1.280 betalende
manieren.
- De rollen hebben 14 symbolen waarvan 3 goed betalend, 3 gemiddeld betalend, 5
laag betalend, een wild, een volledig uitbreidende wild en een scatter.
- Het wild symbool vervangt elk symbool behalve de scatter.
- Het betlevel wordt ingesteld met de BETLEVEL-selectors.
- AUTOPLAY laat de game automatisch het aantal geselecteerde rondes spelen.
- De speler wordt uitbetaald aan de hand van de Betaaltabel.
- Het paneel wordt van links naar rechts beoordeeld op aangrenzende reels, beginnend
op de meest linkse reel.
- Alleen de hoogste combinaties per winnende weg wordt betaald.
- Gelijktijdige of samenvallende winsten op andere winstwegen worden opgeteld en
betaald.
- Free spins worden betaald op basis van de betwaarde ingesteld voorafgaand aan de
Free Spins bonus feature.
- Tijdens het basisspel is het wild symbool alleen beschikbaar op rol 1 en 2.
- Bij een storing zijn alle betalingen en speelmomenten ongeldig.
GAME FUNCTIES
Speciaal Duwen HP1
- HP1 komt als zowel een symbool van één hoog en als een speciaal duwend symbool
dat een volledige hoogte van 5 symbolen hoog kan bereiken.
- Het speciale duwende symbool kan alleen op de middelste rol verschijnen.
- Met elke winst breidt het speciale duwende symbool zich uit en activeert het een free
re-spin van rol 1, 2, 4 en 5.
- Elke duw vergroot een winstvermenigvuldiger met +1 tot een maximum van X5.
- Zodra de free re-spin afgelopen is en alle winsten zijn geëvalueerd en uitbetaald,
wordt de vermenigvuldiger teruggezet naar x1.
- Een verlies in de hieropvolgende free re-spin zet de vermenigvuldiger terug naar x1.
- Het wild symbool van volledige hoogte vervangt alle symbolen behalve het
scattersymbool.
Bonussymbolen
- Bonus scatters kunnen overal op de rollen landen.
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-

Zodra 3, 4 of 5 scatters landen, worden respectievelijk 12, 15 of 20 free spins
toegekend, en de speler wordt naar de Free Spins bonus feature genomen.
Het is alleen mogelijk om Free Spins te activeren op een betaalde spin in het basisspel
(niet op een free re-spin of in de Free Spins bonus feature).

Free Spins bonus feature.
- Het Speciale Duwende HP1 symbool kan ook verschijnen bij Free Spins.
- Elke duw in de middelste rol vergroot de winstvermenigvuldiger om zo een maximale
winst van tot 20.000x op te leveren.
- In het geval van een verlies in de hierop volgende free re-spin zal de huidige
vermenigvuldiger blijven plakken.
- Elke winst wordt vermenigvuldigd met de waarde van de vermenigvuldiger aan het
einde van de free spin of free re-spin.
- Er zijn geen scatters op de rollen tijdens free spins, en free spins kunnen niet opnieuw
geactiveerd worden.
Koopfeatures

Spelers kunnen de volgende features en verbeterde bets kopen via de Speciale Bets knop. Dit
opent een pop-upmenu met de beschikbare bets en bijbehorende kosten.
Deze optionele features zijn niet beschikbaar in alle regio's of bij alle operators.
Bonus Inkopen
- Spelers kunnen ervoor kiezen om zich in te kopen naar free spins.
- Free Spins zullen beginnen met 12, 15 of 20 free spins.
- De kosten zijn 90x het huidige inzetniveau.
Koop jezelf naar Speciale Duw met volledig uitgeschoven Wild
- Spelers kunnen ervoor kiezen om te betalen voor de Speciale Duw feature.
- De Speciale Duw wordt geactiveerd met het HP1 symbool volledig uitgeschoven en
omgezet naar een Wild.
- De kosten zijn 6,5x het huidige inzetniveau.

SPELFUNCTIES
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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.

AUTOPLAY-KNOP (MET AUTOPLAY
ACTIEF)
Het getal toont hoeveel autoplay-spins
er nog over zijn. Klik om autoplay te
stoppen.
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BETWAARDE-KNOP{sp}
Klik om het betwaarde pop-upmenu te
openen.

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

AUDIOKNOP
Klik om alle audio aan/uit te zetten.

POP-UPMENU'S
Bethoeveelheid

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
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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.
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.
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.
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