
 

Extreme Megaways – Spelregels 

SPELREGELS 
 
 
Extreme Megaways™ is een zeer geanimeerd videogokspel met 6 rollen Megaways plus een 
7de horizontale rolcascade en met tot 117.649 manieren on te winnen! Er is ook een 8ste 
bonusrol die Random Wilds, Multiplier Wilds, Vernietiger, Mysterieus en Dropping Wilds 
bonussen met zich mee brengt. 
 
Het theoretische minimale terugbetaalpercentage is (RTP) is 95,62%. 
 
Disclaimer: Indien een onderbroken spel niet wordt voltooid binnen de 90 dagen, zal je spel 
beëindigd worden. Als je spel beëindigd wordt, zal je elke actieve inzet verliezen. 
 
Een storing in het virtuele apparaat maakt tijdens de periode van storing alle games en 
betalingen ongeldig. 
 
Alleen de hoogste winst per betaallijn wordt uitbetaald.  
Winsten worden op verschillende betaallijnen toegevoegd.    
Uitbetalingen zijn vermenigvuldigd met de huidige actieve inzet. 
GRATIS SPINS worden gespeeld bij de betaalmanieren en inzet van het trigger-spel. 
 
 
WILD SYMBOLEN 
MULTIPLIER WILD-SYMBOLEN vervangen alle symbolen, behalve de SCATTER-SYMBOLEN. 
 
SCATTER SYMBOLEN 
Vier (4) zichtbare SCATTER-SPIN-SYMBOLEN kennen vijf (5) GRATIS SPINS toe. 
Vijf (5) zichtbare SCATTER-SPIN-SYMBOLEN kennen zeven (7) GRATIS SPINS toe. 
Zes (6) of meer zichtbare SCATTER-SPIN-SYMBOLEN kennen tien (10) GRATIS SPINS toe. 
Gedurende het GRATIS SPINS-FEATURE, is er een WIN MULTIPLIER van x2 die verhoogt met 
één na elk winnend scherm. 
Vier (4), vijf (5) of zes (6) zichtbare SCATTER-SYMBOLEN kennen 5, 7 of 10 extra GRATIS 
SPINS toe. 
 
BONUSKENMERKEN 
Er bevinden zich vijf (5) BONUSFEATURE-SYMBOLEN op de BONUSROL boven de 
hoofdrollen. Wanneer één van de BONUSFEATURE-SYMBOLEN landt in het centrale deel van 
de BONUSROL zal dat BONUSFEATURE beloond worden. 
 
RANDOM WILDS 
Een willekeurig aantal WILD-SYMBOLEN wordt toegevoegd aan de rollen twee (2), tot zes 
(6). 
 
MULTIPLIER-WILDS 
Twee (2) MULTIPLIER-WILD-SYMBOLEN worden toegevoegd aan de rollen twee (2), tot vijf 
(5). 
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VERNIETIGER 
Alle gewone symbolen zullen verwijderd worden van rol één (1) tot zes (6). 
VERNIETIGER komt alleen in actie als er geen rolwinst is of op het einde van een reeks 
cascades. Hij komt slechts eenmalig in actie, daarna wordt het rolsymbool acht (8) ook 
'Vernietigd'. 
 
MYSTERY 
Willekeurige MYSTERY-SYMBOLEN worden toegevoegd aan rollen één (1) tot zes (6). 
MYSTERY-SYMBOLEN worden dan omgezet in hetzelfde willekeurige symbolen. 
 
DROPPING WILDS 
Eén van de rollen tussen twee (2) en vijf (5) is gevuld met DROPPING WILDS. 
Indien er niets wordt gewonnen gaan alle DROPPING WILDS één positie naar beneden en 
wordt een RESPIN toegekend. Indien er een winst wordt gemaakt op het scherm (zelfs als de 
symbolen geen deel uitmaken van de winst) gaan de symbolen één positie naar beneden. 
 
SUPER STAKE 
Super Stake-modus laat een speler toe zijn inzet te verdubbelen en een bonus te activeren 
die extra prijzen geeft. Deze dubbele inzet verdubbelt de uitbetaaltabel niet, maar blijft 
dezelfde als bij een niet-Super Stake game. In plaats daarvan wordt het extra inzetbedrag 
aangewend om een Super Stake-Feature te financieren dat dezelfde RTP retourneert als de 
standaardgame. In Super Stake-modus bestaat de kans dat de Super Stake feature wordt 
geactiveerd. 
Wanneer SUPER STAKE geactiveerd is worden meer SCATTER-SYMBOLEN op de rollen 
geplaatst waardoor GRATIS SPINS gemakkelijker worden toegekend. 
 
BONUS KOPEN 
De BONUS KOPEN-knop biedt je de optie om de inzet x 100 (bij SUPER STAKE inzet x 100) te 
betalen en deel te nemen aan GRATIS SPINS met vijf (5) GRATIS SPINS. De winst wordt ook 
begrensd op 5000 inzetten. 
 
Megaways™ 
Elke spin kan tot 117.649 manieren bieden om te winnen. 
Wins worden toegekend voor links naar rechts aangrenzende symbolen, ongeacht hun 
grootte. 
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HOOFDMENU 
 
 
ALGEMENE INSTELLINGEN 
 

 
INTROSCHERM (optioneel) 
De standaard instelling voor het INTROSCHERM (indien aanwezig) is ON (AAN). Wanneer 
deze OFF (UIT) staat is de INTRO niet zichtbaar. 
 
SPATIE SPIN (optioneel) 
De standaard instelling voor SPATIE SPIN is ON (AAN). Wanneer deze OFF (UIT) staat is het 
niet mogelijk om de rollen te laten draaien met de SPATIEB 
 
SPELGELUID  
De standaard instelling voor SPELGELUID is ON (AAN). Wanneer deze OFF (UIT) staat worden 
enkel de GELUIDSEFFECTEN uitgeschakeld. 
 
ACHTERGRONDGELUID (optioneel) 
De standaard instelling voor ACHTERGRONDGELUID is OFF (UIT) Wanneer deze OFF (UIT) 
staat wordt enkel de ACHTERGRONDMUZIEK uitgeschakeld. 
 
MOBIEL 
VERPLAATSBARE KNOP  
Om het makkelijk te maken kun je kiezen waar je de SPIN knop wilt plaatsen. 
 
WILLEKEURIG AANKLIKKEN 
De SPIN-knop zal niet zichtbaar zijn. Tik eender waar op het scherm om te beginnen 
spinnen. 
 
 
 

UITBETALINGSTABEL 
Functies, symboolwaarden en winnende combinaties worden hier weergegeven. 
 

 
 

SPELREGELS 
Je kan hier de spelregels raadplegen en/of downloaden. 
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INZET INSTELLINGEN 
 

 
MAX INZET 
Klik op MAX INZET om te spelen met de maximum toegestane TOTALE INZET. Gebruik de - 
en + KNOPPEN om de inzet instellingen aan te passen. 
 
 

SUPER STAKE (optioneel) 
Verdubbel je inzet om een speciale SUPER STAKE modus te activeren en krijg 
extra kansen om té gekke, waardevolle winnende combinaties te halen! 

 
AUTO-SPIN-INSTELLINGEN (optioneel) 
 

 

STOPPEN BIJ BONUS (optioneel) 
De standaardinstelling voor STOPPEN BIJ BONUS is AAN. Indien ingesteld op AAN, is 
interactie van de gebruiker vereist om een bonusfunctie te starten of om het basisspel te 
hervatten wanneer een dergelijke functie is afgelopen. Indien ingesteld op UIT, starten 
bonusfuncties automatisch en wordt het basisspel automatisch hervat wanneer een 
dergelijke functie is gespeeld. Start en eindschermen van bonusfuncties blijven 7 seconden 
zichtbaar voordat het spel automatisch een bonusfunctie start of het basisspel hervat. 
 

TURBO SPIN (optioneel) 
Klik/tip op de knop TURBO-SPIN om de functie TURBO-SPIN in of uit te schakelen. De 
standaardinstelling voor TURBO-SPIN is UIT. Wanneer die INGESCHAKELD wordt, spinnen de 
rollen sneller dan bij normale spins.  
 

TOTALE SPINS 
Selecteer het aantal AUTO-SPINS dat je wilt spelen. 
 

VERLIES-LIMIET: Stop AUTO-SPIN wanneer het totale aantal verliezen 
groter is dan de aangegeven VERLIES-LIMIET. 

EENMALIGE WINSTLIMIET: Stop Auto-Play wanneer een winst de geselecteerde 
Eenmalige Winstlimiet overschrijdt. 

 
Na het instellen van deze opties kan je AUTO-SPIN starten door op de START-knop te 
klikken/tikken. 
 
 
 
Opmerking: Algemene instellingen, auto-spin-instellingen, en inzetinstellingen 
kunnen anders zijn voor sommige jurisdicties. 
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KNOPPEN  
 

 
MANUELE SPIN-KNOP 
Klik/tik op de MANUELE SPIN-KNOP om met de huidige INZET het spel 
te beginnen.   
  

 
  
 AUTO PLAY KNOP (optioneel) 

 Klik/tik op AUTO PLAY om de AUTO PLAY instellingen te activeren. 
  
 

 
 GELUID KNOP 
  Klik/tik op de knop DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN om alle geluiden in 
de game te dempen/het dempen op te heffen. 

 
 
 MENU KNOP 
  Klik/tik om het SPELINSTELLINGEN menu voor de spelinstelling opties 
te openen. 
 

 
 

               INZET INSTELLINGEN 
 Klik/tik op de knop INZETINSTELLINGEN om het menu 
inzetinstellingen te openen. 

                                        
         
                                        TURBO-SPIN (optioneel) 

 Klik/tip op de knop TURBO-SPIN om de functie turbo-spin in of uit te 
schakelen. Wanneer die INGESCHAKELD is, spinnen de rollen sneller 
dan bij normale spins. 

                              
            SUPER STAKE (optioneel) 

Verdubbel je inzet om een speciale SUPER STAKE modus te activeren 
en krijg extra kansen om té gekke, waardevolle winnende combinaties 
te halen! 

 

     TOTALE INZET 
     Gebruik de - en + KNOPPEN om de inzet instellingen aan te passen.  
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GOK FUNCTIE (optioneel) 
 
Telkens je een winnende combinatie haalt, wordt de GOKFUNCTIE automatisch geactiveerd. 
Selecteer de VERZAMELKNOP om de GOKFUNCTIE over te slaan en ga verder met het spelen 
van de reguliere game of selecteer de GOKKNOP om de GOKFUNCTIE te spelen.    
Tijdens de GOKFUNCTIE, wordt een dichte speelkaart op de tafel geplaatst en kan je gokken 
met je winsten van de geactiveerde spin door de KAARTKLEUR of KAARTSOORT te raden. 
Wanneer een GRATIS SPINBONUS-WINST de GOKFUNCTIE activeert, kan je ervoor kiezen om 
te gokken met je totale BONUSWINST.    
 
Mogelijke Opties en Resultaten:      
Kies een KAARTKLEUR door ROOD of ZWART te selecteren. De kaart wordt onthuld en bij 
een correcte gok worden je winsten VERDUBBELD (x2). Kies een KAARTSOORT door RUITEN, 
HARTEN, KLAVEREN of SCHOPPEN te selecteren. De kaart wordt onthuld en bij een correcte 
gok worden je winsten VERVIERVOUDIGD (x4). Een foute gok over de KAARTKLEUR of 
KAARTSOORT betekent het einde van de GOKFUNCTIE en het verlies van je totale winsten 
(winsten uit de geactiveerde spin en alle winsten uit de actieve GOKFUNCTIE.  
Als je een ronde wint in de GOKFUNCTIE en ervoor kiest opnieuw te spelen, wordt een 
nieuwe dichte kaart op de tafel geplaatst en wordt het spel herhaald met je nieuwe, 
aangepaste totale inzet.      
       
De KAARTKLEUREN en KAARTSOORTEN van elke speelkaart die onthuld wordt tijdens de 
GOKFUNCTIE worden toegevoegd aan de GESCHIEDENIS-balk en winsten worden 
bijgehouden op de WINSTTELLER op het scherm.      
        
Je kan verder gaan met het spelen van de GOKFUNCTIE tot je ofwel een foute gok maakt, je 
het maximale aantal toegelaten rondes bereikt, je de maximale toegelaten winst hebt 
bereikt, of je kan op de VERZAMELKNOP klikken om de GOKFUNCTIE te beëindigen en je 
winsten te innen. Je zal dan terugkeren naar de hoofdgame en alle credits die je hebt 
gewonnen zullen automatisch toegevoegd worden aan je saldo.     
       
Opmerking: Als de winst bij je geactiveerde spin groter is dan de maximale limiet voor de 
GOKFUNCTIE, zal de optie niet worden geactiveerd.      
 

 GOKKNOP 
 Klik op de GOKKNOP om te gokken met de hoeveelheid winst. 
 
 
 
 VERZAMELKNOP 

Klik op de verzamelknop om de hoeveelheid winst te 
verzamelen. 

 
 
 

 


