ZET TOT 5 CREDITS IN EN PROFITEER VAN:
• een betere betaaltabel
• aangepaste rollen die u meer opleveren
• 5 winlijnen!
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SPEEL VOOR 1 KREDIET

SPEEL VOOR 5 KREDIETEN

Speel snelle spelletjes voor maar 1 credit en vul uw
bank

Zet 5 credits in en profiteer van de 5 winlijnen.

De betaaltabel geeft u een overzicht van de waarde van
ieder symbool.

De betaaltabel geeft u een overzicht van de waarde van
ieder symbool.

KENMERKEN
SPEEL MET UW WINST !
Speel Dubbel of Niets met uw winst door een druk op
de knop Heads of Tails. Klik op de knop START om uw
winst te behouden. Zodra u een winstbedrag hebt, kunt
u Dubbel of Niets spelen. Beperkt tot 800 credits.

PROFITEER VAN DE VERGRENDELDE ROLLEN !
Wanneer u 2 dezelfde symbolen op de betaallijn zet,
worden deze rollen vergrendeld. Probeer het derde
symbool te verkrijgen tijdens uw volgende spel of
ontgrendel de rollen voor een normaal spel. Druk op
de knop BLOK om de rollen te blokkeren of te
deblokkeren.
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ALGEMENE SPELREGELS
Een slotmachine heeft een aantal rollen die draaien en
vervolgens stoppen om zo winnende combinaties te
vormen. Elk symbool heeft een bepaalde waarde.
Bepaal uw inzet en start het spel met de knop START.
U kunt op ieder moment van spel veranderen door op
de knop VERANDER VAN SPEL te drukken.
Alle winst wordt verzameld in uw bank. De limiet van
deze bank is 800 credits. Dankzij de banken kan u
snelle spelletjes spelen voor meer dan 1 credit.
Druk op de knop ALLES VERZAMELLEN om uw winst
in alle banken te innen.
U kunt de waarde van een credit en bijgevolg uw inzet
aanpassen met behulp van de pijlen onderaan het
scherm. U kunt de waarde van een credit enkel
aanpassen als u het geld van alle banken hebt geïnd.

Verander van
spel

INSTELLINGENMENU
MUZIEK EN FX
Regelt het volume van muziek of geluidseffecten.
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AANVULLENDE INFORMATIE
Storing maakt alle betalingen en spelen ongeldig.
Merk op dat onderbroken spellen kunnen worden hervat om te voltooien.
Publicatiedatum:
2016-05-31
Herverdelingspercentage (Innsats 1): 96.36% (met vergrendelde rollen)
Herverdelingspercentage (Innsats 5): 96.07%
Min. inzet : 0,10 €
Max. inzet : 5,00 €
Game versie : 30ad1b3efb369fce7264ba0b50c4ec9056e614be
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