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1. Spil overblik
Justice League™ er et spil på to skærme, med tema fra
filmen af same navn. Det er et spil med 40 gevinstlinjer,
på fem valser der viser hver 4 symboler. Spillet
inkluderer FEATURE spillene Gen-spin og Mega spil.
Begge indeholder symboler der har dobbelt størrelse på
valsen. Ekstra Mega Spil kan vindes i Mega Spil FEATURE
spillet. Jackpot Spil kan også aktiveres under ordinært
spil.

2. Jackpot Spil
Gyldne symboler kan optræde på valse 1,3 & 5, og hvis
tre gyldne symboler optræder på same tid på disse
valser aktiveres Jackpot Spil,. Når Jackpot Spil aktiveres
tildeles spilleren en tilfældig gevinst I Jackpot Spil
puljen. Spilleren tildeles 60 Jackpot Spil, og for hvert spil
fratrækkes der én fra Jackpot Spil tælleren. Hvis
spilleren får et gyldent symbol på valse 1,3 eller 5
tildeles en tilfældig gevinst I Jackpot Spil puljen. Flere
end 1 gyldent symbol kan ikke optræde på valserne på
same tid. Spilleren tildeles en gevinst I gevinstpuljen når
det gyldne symbol lander på valsen.

3. Gen-Spin
Gen-Spin aktiveres under det ordinære spil når den røde
boks optræder på den femte valse i position 4. Hvis én
af karaktererne lander I den røde ramme, aktiveres genspin, og den pågældende karakter forvandles til en
WILD. Alle de tilsvarende symboler med same karakter
vil forvandle sig til WILDS og skifte til at vise Justice
League™ symbolet. Alle gevinster genereret af WILDS
beregnes. Karakteren der blev forvandlet til en WILD
forbliver WILD I resten af Gen-spin FEATURE spillet. For
hvert spin optræder den røde ramme på femte valse I
position 4. Enhver karakter der lander I den røde ramme
vil forvandles til en WILD I resten af Gen-spin FEATURE
spillet. Gen-spin ender så snart en karakter ikke lander I
den røde ramme. Gen-spin FEATURE spillet kan udløse
maksimalt 6 spins når en karakter er blevet forvandlet til
en WILD.

4. Mega Spil
Mega Spil FEATURE spillet aktiveres når de tre “Mother
Box” symboler vist på billedet tv. optræder på valse 1,3
& 5 under ordinært spil. 10 Mega Spil tildeles. Mega Spil
er ikke gratis. Under Mega Spil optræder en blå ramme
på valse 5 i position 4. Enhver karakter der lander i den
blå ramme forvandles til en WILD i dette enkelte spil.
Gevinster beregnes når karakteren er blevet til en WILD,
hvorefter denne går tilbage til sit normale udseende.
Hvis 2 “Mother Boxes” optræder under Mega Spil
tildeles spilleren 3 ekstra Mega Spil. Hvis 3 “Mother
Boxes” optræder under Mega Spil tildeles spilleren 10
ekstra Mega Spil. 3 ekstra Mega Spil tildeles og Mega
Spil fortsætter. are awarded to the player and the Mega
Spil feature continues. Der kan ikke vindes Gen-spin
under Mega Spil. Spilleren kan til gengælde få gyldne
symboler, som kan aktivere Jackpot Spil, eller et Jackpot
Spil shot.

5. WILDS
Justice League™ Wild symboler erstatter alle symboler
bortset fra “Mother Box” symboler.

