Jackpot Spil
Bar på centerlinien giver gevinst. Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst.
Vindes Jackpot Spil mens Liniespil er i gang, holder Linjespil pause indtil Jackpot Spil er
slut. Max. 60 spil. Vindes mindre end 60 jackpot spil suppleres der op til max. 60 fra
Jackpot puljen.

Spillevejledning
Black Jack
Black Jack spilles altid på centerlinjen.
Der spilles indtil Dealeren vinder eller spilleren har vundet 60 Jackpot spil.
Hvis spiller og Dealer rammer samme tal er der ingen vinder og man starter på en ny
hånd. Spilleren skal vælge et af de to kort på hjul 1 og 2. Ved holdt hjul kan man ikke
vælge kort. Esser er enten 1 eller 11 værd, billede kort er 10 værd, resten af kortene
har deres respektive værdi. Når spilleren ikke ønsker flere kort trykkes på STOP.
Herefter trækker Dealeren kort men kun fra hjul 1. Indeholder de valgte kort et eller
flere esser bliver lyset tændt i ES- led’en. Man kan se hele sin hånd ved at trykke på
Cancel og hold 1. Man kan se hele Dealerens hånd ved at trykke på Cancel og hold 2.
Der trækkes max. 5 kort, 5 kort under 21 er lig 21. Dealeren skal trække til han har
mindst 17. Hver gang spilleren vinder, vindes næste gevinst i rækken.

Jackpot puljen
Opsparing af jackpot spil. Overføres til jackpot spillet, når der vindes jackpot spil,
overskydende spil gemmes i puljen. Max. 60 gemt.

Jackpot Chancen
Et flash i de tilhørende felter.

Linie spil med 3 eller 5 linjer
3 gevinst linjer:
Centerlinien er altid aktiv og der trækkes lod mellem linie 2-3-4-5.
5 gevinst linier:
Center linien og linie 2-3-4-5.
Mens Jackpot Spil eller Black Jack er i gang sættes liniespil på pause.
Max 99. spil.

Super hold
20 spil. Der kan holdes i alle 20 spil. Der er hold efter hold, men ikke hold efter gevinst.

Rouletten
8-12 lykkespil. Der steppes frem med summen af terningerne på de aktive gevinst
linier. Terning på holdt hjul tæller ikke. Direkte nudge skal bruges med det samme og
kan ikke gemmes. Tryk på start for at stoppe direkte nudge. Vindes 60 Jackpot spil,
stopper Rouletten

New Orleans
10-15 lykkespil. Hvert ror giver et step opad og udbetaler gevinst.
Vindes 60 Jackpot spil, stopper New Orleans.

Total flash
Et flash på glasset mellem alle gevinster

Valgfrit Spil
Frit valg mellem Black Jack (hold 1), New Orleans (hold 2) og Rouletten (hold 3).

Spil ????
Et flash mellem Black Jack, New Orleans og Rouletten.

Nudge

River flash
Et flash i de tilhørende felter.

Bonus / Ekstra / Super

Brug nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start.
Nudge kan også bruges Under New Orleans og Rouletten, til at steppe gevinst symboler
ind på aktive gevinst linier.

Et flash i de tilhørende felter.

Citron - Bar
Gevinst ifølge gevinst tavle.
Blomme – Klokke – Melon giver River flash hver 6. Gang
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