SPILLEVEJLEDNING
30-60 Jackpot spil, kan udløses af
. Jackpot kan også opnås gennem
MR. Hat eller via Jackpot Chance.
Magic Circle kan aktiveres af Magic Dove,
Magic Rings, MR. Hat og STARFLASH.
Herfra kan Jackpot Chance aktiveres, 2 -10
Jackpot spil direkte og Top spil.
Magic Dove , udløses af
og
giver 10 spil. Stepper med antallet af terning
øjne på de aktive gevinstlinier.
3x
i træk giver Starflash.
Magic Rings, udløses af
. Giver
10-15 spil. Antallet af tryllestave på de aktive
gevinstlinier bestemmer hvilken af de 3 store
cirkler der gives gevinst i.
START = TAG GEVINST
FEATURE = HOLD TRYLLESTAV
Er alle felter i en ring fyldte fortsættes til
næste ring. Er felterne i den øverste ring fuld
startes der forfra i den øverste ring.
MR Hat, udløses af
. Giver 10-15
spil, stepper med joker på valse 3, på de
aktive gevinstlinier. Vindes Jackpot afsluttes
spillet. Magic Joker giver 2 step.
Valgfrit Spil 1 2 3 , udløses af
, hvor Magic Dove, Magic
Rings eller Mr. Hat kan vælges. Spillene
vælges med HOLD 1-3.
Starflash, udløses af
eller
gennem Magic Flash. Lyset flasher i den
valgte søjle, EVEN eller EKSTRA. I begge
søjler kan der opnås ”Super Nudge” til bank,
nudge til bank og nudge direkte. I EKSTRA
søjlen kan opnås ”Jackpot Chance”, ”Magic
Circle” og ”Joker Spil”.

JOKER SPIL
Jokeren på centerlinien
optræder som joker.
Aktiv i 15 spil.
Gevinst Starflash point, Efter hver gevinst
som er angivet på gevinsttavlen flasher lyset
fra 10 - 200 starflash point til banken.
Magic Flash, når ”Terninge Bonus” rækken
er fuld opnås” Magic Flash”, i følgende
spillefelter Magic Dove, Magic Rings,
MR. Hat, Magic Circle, STARFLASH og
Gevinst Starflash point. Bemærk lyset
standser kun i den ”Starflash” søjle som er
aktiv.
Bemærk på Master Magician kan alle
gevinst flash stoppes ved tryk på
START / STOP knappen.
Hokus Pokus
Tak fordi du valgte at spille Master Magician.

NUDGE KORT

