BREACH THE VAULT MEGA GEVINSTER!
INTRODUKTION
Breach the Vault er det andet spil i “Mega gevinster”
serien, og er efterfølgeren til det populære “More Irish
Luck”. Som i dette spil er der i Jackpot spillet mulighed
for meget høje gevinstudbetalinger. Breach the Vault
indeholder også en innovativ feature kaldet “Super

Wheel”, hvori spillerne også har chance for at vinde
store gevinster. Spræng boksen og vær blandt de
heldige medlemmer af “Mega Gevinster” klubben!

JACKPOT CHANCE/JACKPOT SPIL
Jackpot Chance aktiveres hvis man opnår 3 guld barrer på en gevinstlinje. Hvis spilleren får en guld barre et
vilkårligt sted på valserne tildeles et Jackpot Shot. I et 1 kr. spil vinder man enten 1600, 2000 eller 2400 kredit. I
Breach The Vault´s Jackpot Spil er der mulighed for at vinde MEGA-gevinster.

FEATURE BOARD
Breach the Vault inkluderer et FEATURE board, som aktiveres hvis man får 3 x sølv dollars på valserne. Der flyttes
rundt på boardet ved at trykke på start, så valserne aktiveres. Alle blå terninger der lander på valserne lægges
sammen, og spilleren flytter rundt på boardet på baggrund af terningernes værdi. Fra FEATURE boardet kan
spilleren indsamle kredit, SUPER WHEEL omgange eller ekstra træk på boardet. Hvis spilleren lander på en grøn
pil, bevæges spilleren ind imod midten af boardet, hvor gevinsterne er højere. Rød pil bevæger til gengæld
spilleren udad. Indsamles tre pengesække aktiveres Jackpot Chance. FEATURE boardet deaktiveres når
spilleren ikke længere har flere træk tilbage.

SUPER WHEEL
Spilleren tildeles SUPER WHEEL når centrum af FEATURE
boardet rammes, og dermed “sprænger boksen”.
Når spilleren bevæger sig rundt på boardet indsamles
SUPER WHEEL omgange – der vises som et tal i midten
af hjulet. Når spilleren trykker på start og hjulet drejer
rundt, landes der tilfældigt på et segment af hjulet. Hvis
der er en gevinst på dette segment tildeles gevinsten
til spilleren. Hjulets segmenter kan indeholde kredit,
ekstra SUPER WHEEL omgange og Jackpot Chance.
Hvis spilleren vinder Jackpot Chance vil den blive
opsamlet i “Tilgode” indtil der ikke er flere SUPER WHEEL
om-gange tilbage.

Ny Autoplay funktion
Der er nu 3 autoplay tilstande.
Tilstand 1: Autoplay er deaktiveret. Spilleren skal
trykke start for hvert spil.

Tilstand 2: I denne tilstand vil autoplay fortsætte,
indtil et FEATURE spil aktiveres. En besked vil
bede spilleren om at trykke start, så FEATURE
spillet kan fortsætte.

Tilstand 3: I denne tilstand fortsætter spillet, indtil
Jackpot Spil aktiveres

BEMÆRK: En god måde at lære Breach The Vault
at kende er at spille det nye spil i demo tilstand.

STARTING DEMO MODE: EDGE CASHIER

1

2
Tryk på MORE… Knappen på den
terminal hvor du ønsker at starte
Demo Mode.
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Vælg START DEMO knappen.

4
Vælg hvor mange penge ved at trykke på
Select amount Tryk START for at starte Demo
Mode på den valgte terminal.

En terminal i Demo Mode vises
med sort status på EDGE Cashier.

STARTING DEMO MODE: TERMINAL

Indsæt Administrator Key i terminal for at aktivere Administrator Consolen.
Pinnacle
Upright

Tryk på DEMO MODE knappen fra Administrator Console.

Pinnacle Slant
Top

Indtast PIN kode på tastsaturet...

Når PIN er tastet, starter
Demo Mode 20 DKK
balance autmatisk.

