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Hugo: Up & Away is een real-time multiplayer crashgame met een door de speler 
bepaalde volatiliteit en maximale winsen tot 2500X! 
 
Ga aan boord met onze favoriete trol Hugo die probeert met het vliegtuig te 
ontsnappen en een vracht vol van Scylla's juwelen. Een vermenigvuldiger verhoogt 
langzaam de waarde, hoe verder Hugo gaat! 
 



Terwijl hij door een gevaarlijke donderstorm vliegt, zie je Hugo in het vliegtuig door de 
donderwolken gaan en tussen de explosieve TNT-ballonnen. 
 
Let op voor de fatale bliksem die op elk moment kan inslaan en de reis van onze held 
laat eindigen. Kies wanneer je de sprong naar veiligheid waagt met je parachute, en 
pak je beloningen! 
 
Het is een intensieve adrenaline-rush, maar simpel om te spelen. Plaats tot twee 
inzetten voor elke ronde of gebruik een strategie door de auto-eject te kiezen voor 
hoge winsten. 
 
Return To Player (RTP): 94% 
Het vaardigheidsniveau van een speler heeft geen invloed op het korte en lange 
termijn rendement (RTP) van het spel. 
 
 
SPELREGELS 
 
Het spel gaat om de beslissing maken wanneer je uit het vliegtuig springt voordat het 
fataal geraakt wordt door bliksem. 
 

● De betfase toont een aftelling die de resterende tijd toont om bets te plaatsen 
voor de volgende ronde en wanneer het gaat beginnen. 

● Twee bets kunnen ingezet worden voor een ronde met gebruik van de BET 
selectors. De totale hoeveelheid die ingezet kan worden in een ronde is de 
combinatie van de vijf INZET-hoeveelheden tot een maximum van 100. 

● De inzetlijst is dynamisch en toont alleen resterende hoeveelheden van een 
totale bet van 100 over de twee mogelijke bets. 

● AUTO laat je een auto-eject-waarde instellen voor elke INZET. Dit speelt 
vervolgens de ronde en als de aangegeven VERMENIGVULDIGER wordt bereikt 
door het vliegtuig, kiest de speler automatisch ervoor om van boord te springen 
met een parachute. 

● Als een AUTO is ingesteld, gaat de INZET-waarde automatisch naar de laagste 
INZET-waarde totdat dit veranderd wordt. 

● Elke BET selector kan een AUTO-waarde ingesteld hebben. 
● Als je op de VERZAMEL knop drukt voor een INZET, eindigt de bet tijdens de 

vlucht en wordt het getoonde winstbedrag uitgekeerd. 
● Als een verzameling op hetzelfde moment plaatsvindt als dat het vliegtuig 

beschadigd wordt, zal het winstbedrag voor die inzet toegekend worden. 
● Een AUTO-waarde zal geannuleerd worden voor de gespecificeerde inzet als de 

VERZAMEL knop wordt geklikt. 
● Als het vliegtuig beschadigd is en actieve inzetten niet geclaimd zijn, worden 

deze niet teruggegeven. 



● Als het vliegtuig beschadigd is, wordt de winnende presentatie voor spelers die 
het vliegtuig verlaten hebben, getoond voordat de volgende inzetfase 
plaatsvindt. 

● De laatste twintig vermenigvuldigwaardes die door he vliegtuig zijn bereikt, 
worden rechtsboven in het scherm getoond. 

● Winsten worden gebaseerd op de VERMENIGVULDIGER die getoond wordt voor 
het vliegtuig op het moment dat de actieve INZET is verzameld. 

○ Het winnende bedrag van de actieve inzet is de VERMENIGVULDIGER * de 
actieve INZET-waarde. 

○ De minimale vermenigvuldiger naar uitbetaling is 1.01x. De maximale 
vermenigvuldiger naar uitbetaling is 2500x. 

○ Als het vliegtuig beschadigd is en de vermenigvuldiger is minder dan 
1.01x, dan wordt geen winst uitgekeerd. 

○ Als de maximale vermenigvuldiger wordt bereikt door het vliegtuig, 
wordt auto eject geactiveerd voor actieve inzetten en wordt het 
winstbedrag uitgekeerd. 

○ Als meer dan 1 actieve bet wordt gewonnen, worden de winsten bij 
elkaar opgeteld. 

 

 
 
SPELFUNCTIES 
 

 

BET-KNOP 
 
Klik om een lijst van betwaardes te 
openen om in te stellen voor de 
specifieke bet. 

 

AUTO EJECT-KNOP 
 
Klik om een lijst van waardes van 
vermenigvuldigers te openen om een 
auto-eject in te stellen voor het 
vliegtuig voor de specifieke inzet. 

 

ANNULEER BET-KNOP 
 
Klik om een ingestelde inzetwaarde 
en een mogelijk ingesteld auto eject-
bedrag te annuleren voor de 
specifieke bet. 



 

RE-BET-KNOP 
 
Klik om automatisch inzetwaardes en 
auto-eject-waardes van de vorige 
ronde in te stellen. Verschijnt alleen 
als er waardes zijn van de vorige 
ronde. 

 

VERZAMELKNOP 
 
Klik om uit het vliegtuig te springen 
en win het getoonde bedrag. 



 

VLUCHTGESCHIEDENIS 
 
Toont de geschiedenis van de 
bereikte vermenigvuldiger voor de 
laatste twintig vluchten 

 

MENUKNOP 
 
Klik om de instellingen en spelregels 
te openen. 

 

AUDIOKNOP 
 
Klik om alle audio aan/uit te zetten. 

 

EMOJI CHAT-KNOP (optioneel per 
operator) 
 
Klik om chatfeed en te selecteren 
emoji's te openen. 



 
 
 
POP-UPMENU'S 
 
BETWAARDES 

 
 

Beschikbare betwaardes voor de specifieke bet. 
 



De inzetlijst is dynamisch en toont alleen resterende hoeveelheden van een totale 
inzet van 100 over twee mogelijke inzet. 
Om een betwaarde in te stellen, klik op de waarde. Opnieuw klikken op de Bet-knop 
stelt ze in staat om de hoeveelheid te veranderen. 
 
Auto-eject-waardes 

 
Beschikbare auto-eject-waardes voor de specifieke bet. 
 
Om een auto-eject-waarde in te stellen, klikt de speler op de waarde. Opnieuw klikken 
op de Auto-knop stelt ze in staat om de hoeveelheid te veranderen. Om de auto-eject 
uit te schakelen, kiest de speler voor 'Uit'. 
 
 
Let op: als je de verbinding verliest tijdens het spelen, gaan alle autoplay-instellingen 
terug naar de standaardinstellingen wanneer je het spel opnieuw opstart. 
 
 



 
SPELINSTELLINGEN EN REGELGEVING  
 
Huidige tijd 
 
De game-cliënt toont altijd de huidige tijd (rechtsboven 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. 
 

 


