JACKPOT

FIREBALL

På automaten Hot Stuff kan der vindes 20, 40
eller 60 Jackpot spil. Antal spil tælles først ned
efter den første Grønne Bar på centerlinien.
Ved en Grøn Bar på centerlinien, vindes gevinster
mellem 800, 1000 og 1200.

Fireball vindes ved 3 x Ildkugler på valserne
eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst
15 spil.
Tændt ”PIL OP” på valse 2 flytter pilen i Fireball et trin op. Pile til venstre, højre og skråt
op til henholdsvis venstre og højre giver den
gevinst, som midterste pil er placeret ud for.
Står du på øverste pil i spillet og får enten PIL
OP eller PIL SKRÅT OP, skifter spillet karakter,
og nu er det et Termometer på valse 3, der
giver et flash imellem de 5 øverste gevinster.

VALGFRIT SPIL
Hot Stuff logo giver Valgfrit spil mellem Inferno,
Hot Shot og Fireball.
INFERNO
Opnås ved 3 x Bål på aktiv linie eller via Valgfrit
spil. Spillet er aktivt i 15 spil. Spillet finder sin
startposition ved et flash, første gang der optræder et tændt Termometer på valse 3. Termometer på aktiv linie på valse 3, giver et antal step
frem i spillet. Der gives gevinst på det felt, der
standses på.
Felterne med Tændstikker og Chili giver ikke
gevinst i sig selv, men rammes de henholdsvis 2 og
3 gange i træk, vindes Gameflash og Topspil.
HOT SHOT
Opnås ved 3 x Sigtekorn på aktiv linie eller via
Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 25 spil.
Hver søjle på glasset refererer til hver sin valse.
Når der på den tilhørende valse kommer en pil, pil
op eller ned, stepper lyset i søjlen henholdsvis op
eller ned. 3 x Sigtekorn på skrå eller vandret giver
gevinst i den gevinstgruppe, som øverste sigtekorn
er placeret i. I det øverste gule Jackpot Chance
felt skal alle 3 x Sigtekorn være tændt for at opnå
gevinsten Jackpot Chance.
Det er muligt at foretage hold på valserne under
Hot Shot, og holdet påvirker spillet.

Spillebeskrivelse

DOUBLE / TRIPLE
Når Double / Triple kolonne er tændt, gives
gevinsten herfra ved 3 ens på aktiv linie. Hvis
Double / Triple vindes samtidig med, at denne
allerede er aktiv, lægges den vundne Double /
Triple i kø. Triple afvikles altid først.
GAMEFLASH
Vindes ved 3 x Tændstikker på aktiv linie og
fra flere spil. Standses der på Jackpotchance,
tændes 1 stjerne, når alle stjerner er tændte,
gives Jackpotchance.
HOT STUFF
I hver af de fire spil Inferno, Hot Shot, Fireball
og Gameflash findes en gevinstkombination,
som tænder spillets felt i Hot Stuff. Når alle
fire felter er tændte, gives Jackpot Chance,
hvorefter felterne slukkes, og der startes forfra.
JACKPOTCHANCE
Opnås Jackpotchance, flasher lyset mellem
Super, 20, 40 og 60 Jackpotspil. Når lyset
standser, gives pågældende gevinst.

Vilkår
Tryk på knapperne for yderligere information.

Spilleregler

