Spil vejledning
American Diner

Feature spil: Morgenmad Bonus

Morgenmad bonus aktiveres når
3x stegepander lander på en aktiv
gevinstlinje.
Et tilfældigt antal spins tilføjes til tælleren.

Hvis der under spillet lander en stegepande
samt en ingrediens til morgenmad på
valserne, vil denne ingrediens blive tilføjet
til Morgenmad Bonus spillepladen.
Spilleren tildeles samtidig et ekstra spin i
tælleren.

Morgenmad Bonus ophører når der ikke er
flere spil tilbage i tælleren. Spilleren tildeles
da de gevinster der måtte være indsamlet
under spillet. Hvis alle felter er udfyldt
tildeles spilleren også en yderligere
tilfældigt udvalgt gevinst.

Feature spil: Burger Bygger

Burger Bygger aktiveres når 3x burger
symboler lander på en aktiv gevinstlinje.
Der tildeles derved et tilfældigt antal spins
til Burger Bygger tælleren. Ekstra spins kan
tildeles i spillet, når et burger symbol lander
på en aktiv gevinstlinje.

Hvis en mønt lander på en aktiv gevinstlinje
tildeles der træk på Burger Bygger
spillepladen, svarende til møntens værdi.

For at vinde i Burger Bygger spillet skal
spilleren bruge sine træk til at ramme
ingredienser til burgeren på spillepladen
i den rigtige rækkefølge. Ved en korsvej kan
man vælge hvilken retning man vil gå i.
Når en ingrediens rammes, vindes gevinsten
der er vist til højre for den. Hvis alle
ingredienserne rammes i den rigtige
rækkefølge vinder man jackpot chance.

Feature spil: Dessert Bonus

Dessert Bonus aktiveres når 3 tærte
symboler lander på en aktiv gevinstlinje.
Derved tildeles et tilfældigt antal spins
på brættet. Ekstra spins kan tildeles under
spillet ved at et tærte symbol lander på en
aktiv gevinstlinje.

Hvis et eller flere mønt symboler lander på
en aktiv gevinstlinje tildeles et blåbær for
hver mønt.

Spilleren kan dernæst selv vælge hvilket
stykke tærte blåbærrene placeres på.
Udfyldes alle bærrene på et stykke tærte
tildeles den tilhørende gevinst.
Hvis én af de mindre stykker tærte
udfyldes, tilføjes ekstra blåbær til et af
de større stykker.

Bakken med drikkevarer

Hvis der under spil lander et Juice,
Milkshake eller Cola symbol på valserne
vil der blive fyldt lidt i glassene.
Når et glas er fuldt vinder man følgende:
Fuldt juice glas = Jukebox feature tildeles
Fyldt cola glas = Super Flash
Fyldt milk shake glas = valgfrit spil

Kaffe kande
Hvis der under ét af de tre primære feature spil lander en kaffekande på centerlinjen af midterste valse, lægges der 1 til kaffe kande tælleren.
Hvis der under grundspillet lander en kaffekande på centerlinjen af midterste
valse tildeles Superhold spins. Superhold spins fortsætter indtil tælleren når 0, eller
til en gevinst er vundet.

Jackpot Spil & Jackpot Chance

Jackpot Spil kan vindes i bade Jackpot Chance,
Dessert Bonus eller Super Flash. 20, 40 eller
60 Jackpot Spil kan tildeles.

Hvis der under jackpot spillet lander lander et
hjul på valserne tildeles jackpot shot.

Feature spil: Jukebox
Jukebox vindes når tre vinylplader lander på en
aktiv gevinstlinje. Spillet kan også vindes i Burger Bygger og Super Flash. Jukebox består af 8
røde knapper og 4 lilla knapper. De lilla knapper
vil kun være til rådighed en gang imellem. Hvis
Jukebox vindes i et feature spil vil kun de røde
knapper være tilgængelige. Hvis Jukebox vindes
på valserne vil det være tilfældigt om alle knapperne er til rådighed.

Når Jukebox vindes skal spilleren vælge en kombination af to knapper, hvilket udløser én af
nedenstående gevinster. Tallet X er udtryk for at et tilfældigt antal spins tildeles.

Stor Winspin & Winspin
Valserne drejer til en gevinst.
Superlinjer
Gevinstlinjer giver ekstra gevinster.

Valgfrit Spil
Tildeles valgfrit spil kan spilleren frit vælge imellem Burger Bygger, Morgenmad Bonus og Dessert Bonus. Feature spillene lyser op én efter én og der skal så trykkes på startknappen for at
vælge.
Direkte nudge
Når valserne holder stille tildeles direkte nudge, med mindre der i forvejen er en gevinst på de
nuværende gevinstlinjer.
1.1.1. Valse Shot
En tilfældig gevinst udbetales, på basis af eksiterende valse symboler, som ikke i forvejen er del
af en gevinst.
1.1.2. Drink Shot
Èn af glassine med drikkevarer fyldes på servitricens bakke.
1.1.3. Super Flash
En tilfældig gevinst tildeles ud af alle gevinster på bade nederste og øverste skærm.

