MORE IRISH LUCK – MEGA GEVINSTER!

Introduktion

More Irish Luck er et nyt spil til Fortuna indeholdende adskillige nyskabelser. Spillerne vil
elske det nye forbedrede Jackpot Spil design, hvor der er mulighed for at vinde MEGAgevinster.

More Irish Luck indeholder også et innovativt FEATURE spil kaldet RAINBOWS, og en ny
Autoplay funktion. Spillerne kan også akkumulere FEATURE point som de kan bruge
strategisk, til at gå efter RAINBOW gevinster eller MEGA Jackpot Spil.

JACKPOT CHANCE/JACKPOT SPIL
Jackpot Chance aktiveres hvis man opnår tre hatte-symboler på en gevinstlinje.
Dermed udløses en tilfældig gevinst i Jackpot Chance, som inkluderer 20, 40
eller 60 Jackpot Spil. Rammer man 60 Jackpot Spil har man gode chancer
for at vinde 2400 kredit mange gange i træk, og
dermed udløse MEGA- gevinster.
Hvis spilleren får et Jackpot Shot symbol på én af
valserne, vindes en runde i Jackpot Spillet.
Hvis der spilles med 1 kr. vinder spilleren enten 1600,
200 eller 2400 pr. Jackpot Shot. Vigtigere endnu er det, at man i Jackpot
Spillet har mulighed for at vinde MEGA-gevinster.

RAINBOW FEATURE
More Irish Luck´s innovative Rainbow spil giver spillerne en helt ny måde at
vinde på. Indløser man en ”Tilfældig Rainbow” med sine sammensparede
FEATURE point, får man mulighed for selv at lægge den sidste regnbuesten på
en gevinstgivende kolonne, så gevinsten udløses. Dette gøres ved at trykke på
START knappen når regnbuestenen passerer forbi den ønskede kolonne.
Mega Rainbow har de største gevinster, hvor et 1 kr. spil vil tildele 2400 kredit.
Der er adskillige måder at udfylde kolonnerne med regnbuesten. De fleste
udløses via FEATURE stenen, når der fremkommer tre smykke-symboler på en
gevinstlinje. Dermed tildeles en gevinstgivende runde på FEATURE stenen, og
en tilfældig gevinst vindes.

SPIL STRATEGISK MED FEATURE POINT

Spillere vinder FEATURE point når de får ”tre på stribe” – som vist i gevinsttabellen til venstre for valserne. Et FEATURE point
tildeles også for hvert spil.
Spilleren kan dernæst veksle FEATURE
point for gevinster:
•
300 = 3 gevinstlinjer i 20 spil
•
600 = Flash Bonus
•
900 = 5 gevinstlinjer i 40 spil
•
1200 = tildeler en “Tilfældig
RAINBOW” i tælleren af samme
navn, hvorefter FEATURE point
nulstilles og INDLØS knappen bliver
aktiv. Spillene i ”Tilfældig RAINBOW”
kan gemmes og anvendes når man
ønsker det.

Når spilleren aktiverer en Tilfældig RAINBOW vælges én af de
tre regnbuer tilfældigt, og spilleren får derefter muligheden
for at tilføje en regnbuesten til den kolonne der satses på at
vinde. De enkelte kolonner i regnbuen vil skiftevis lyse op, og
hvis spilleren trykker på HJÆLP knappen sættes farten ned, så
det bliver lettere at ramme den kolonne man ønsker at tilføje
en regnbuesten til. Trykkes der igen på HJÆLP knappen skiftes
der imellem kolonnerne med forhøjet hastighed.
Med de nye muligheder for at anvende FEATURE point
strategisk, kan spillerne aktivt vælge at bruge deres point til
at gå efter en Jackpot Spil chance, eller at vinde gevinsterne
i RAINBOW puljen.

DEMO MODE

FLASH

Prøv gerne More Irish Luck i Demo
Mode, for at få en introduktion til
de nye spændende muligheder i
spillet – helt gratis.

Hvis spilleren får tre kløver symboler på valserne, vindes en runde i FLASHpuljen, hvor man bl.a. kan vinde kredit, regnbuesten eller flere gevinstlinjer.

NY AUTOPLAY FUNKTION
Der er nu tre autoplay indstillinger til rådighed – som vist herunder:

1. Autoplay er deaktiveret

2. Autoplay fortsætter indtil
et FEATURE spil vindes

3. Autoplay fortsætter indtil
Jackpot spil vindes

Demo Mode bruges til at demonstrere spil for spillerne,
det giver spilleren en mulighed for at lære spillene
at kende uden at det koster spilleren noget. Der
kan spilles for et forud bestemt beløb. Demo Mode
kan startes fra EDGE Cashier eller fra Administrator
Konsolen. Demo Mode er aktiv på terminalen indtil
kreditten er brugt eller Demo Mode bliver afsluttet når
der trykkes på “Tag gevinst” knappen I lobbyen

STARTING DEMO MODE: EDGE CASHIER
A great way to play More
Irish Luck is to use the
DEMO mode on the Fortuna terminals!
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Tryk på MORE… Knappen på den
terminal hvor du ønsker at starte
Demo Mode.

Vælg START DEMO knappen.

STARTING DEMO MODE: TERMINAL
Indsæt Administrator Key i terminal for at aktivere Administrator Consolen.
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En terminal i Demo Mode vises
med sort status på EDGE Cashier.

Tryk på DEMO MODE knappen fra Administrator
Console.

4
Vælg hvor mange penge ved at trykke på
Select amount Tryk START for at starte Demo
Mode på den valgte terminal.
Indtast PIN kode på tastsaturet...
Når PIN er tastet,
starter Demo Mode
20
DKK
balance
autmatisk.

