UP 2 SCRATCH DOUBLE UP
MEGA GEVINSTER!
Introduktion
Up 2 Scratch Double Up er det tredje spil i MEGAGEVINSTER serien. Ligesom More Irish Luck og
Breach The Vault indeholder Up 2 Scratch Double Up
en nyskabelse – som spillerne vil elske. Up 2 Scratch
Double Up inkluderer et nyt innovativt Jackpot Spil,

som giver spillerne chancen for at vinde det samme
antal Jackpot runder som de lige har vundet én gang
til! Vind DOUBLE UP og bliv medlem af den eksklusive
MEGA-GEVINSTER klub.

Jackpot Chance/Jackpot Spil
Opnås tre stjerne-symboler på en gevinstlinje aktiveres
Jackpot chance. Her kan spilleren vinde Bonus/Super/
Extra og enten 20,40 eller 60 Jackpot Spil.
Hvis man vinder 20, 40 eller 60 Jackpot Spil vil man
det pågældende antal gange få mulighed for at opnå
et Jackpot Shot symbol på en gevinstlinje, og dermed
vinde en tilfældig gevinst i Jackpot puljen. Spilleren
kan i Jackpot spillet vinde store gevinster.

Double Up
Den nye DOUBLE UP funktion giver spillerne chancen
for at gentage det antal Jackpot spil som de lige har
vundet, og dermed indkassere dobbelt gevinst. Har
spilleren eksempelvis lige vundet 60 Jackpot spil kan
han altså være heldig at vinde yderligere 60 Jackpot
spil. Når det sidste Jackpot spil i den første pulje er
gennemført aktiveres DOUBLE UP funktionen, og hvis
man opnår at lande på “JA” starter Jackpot spillet
forfra. Opnåelse af DOUBLE UP udløser ikke bare
store gevinster men MEGA-GEVINSTER.

Horseshoe Bonus
Skrabekort funktionen aktiveres ved at opnå 3
hestesko-symboler på valserne. Dette giver adgang til
funktionens tilhørende kolonne, til højre på nederste
skærm. Spilleren tildeles 10 HORSESHOE spil, og
tilbydes et skrabekort i hvilket man frit kan vælge et af
felterne med symbolet “?” - som afslører en gevinst
når det berøres.

Scratch Flash
Hvis spilleren opnår 3 SCRATCH FLASH symboler
eller 3 SCRATCH FLASH EKSTRA symboler tildeles det
tilhørende skrabekort. Spilleren vælger også her et
“?” symbol, hvilket udløser en skjult gevinst fra det
pågældende kort.

Super Extra Bonus
Hvis spilleren tildeles Super, Ekstra eller Bonus, vindes en af gevinsterne i de tilhørende gevinst-tabeller.

Ny Autoplay funktion
Der er nu tre autoplay tilstande.

1

I denne tilstand er autoplay
deaktiveret. Spilleren skal
trykke på start for hvert spil.

2

I denne tilstand fortsætter
spillet, indtil et FEATURE
spil opnås. En besked beder
spilleren trykke på start,
hvorefter spillet kan fortsætte.

3

I denne tilstand fortsætter
spillet indtil der opnås Jackpot
Spil.
HUSK at det er muligt at spille
Fortuna spil i DEMO-tilstand.
Dette er en god måde for
spillerne at lære spillene at
kende.

START AF DEMO TILSTAND: CASHIER

1

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

3

Vælg START DEMO knappen.

4
En terminal i Demo Mode vises
med sort status på EDGE Cashier.

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

START AF DEMO TILSTAND: AUTOMAT
Indsæt tilt nøgle for at aktivere administrator konsollen
Pinnacle
Upright

Tryk på DEMO MODE knappen fra administrator konsollen

Pinnacle Slant
Top

Indtast PIN kode på tastaturet

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

