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(Malta) exklusiva egendom.

2

Fabulous Piggy Bank

Fabulous Piggy Bank HJÄLP
SPELBESKRIVNING
Allmän information

- Fabulous Piggy Bank är en video slot med 5 hjul, 3 rader och 10
fasta vinstlinjer som betalar från VÄNSTERtill HIÖGER och
HIÖGER till VÄNSTER.
- Beräknad RTP är 96,29% för detta spel.

Symboler

- Det finns 11 symboler. 4 högt betalande, 4 lågt betalande, en
wild och 2 scatters .
- Wildsymboler ersätter alla andra vinstgivande symboler i en
vinnande kombination. Wild ersätter inte någon av de två
scattersymbolerna.
- Om wild på hjul 2, 3 och 4 är en del av en vinst kommer WILD att
expandera och täcka hela hjulet.

Utbetalningar

- Vinster baseras på kombinationer av identiska symboler och
wildspå envinstlinje.
- Vinnande kombinationer startar från hjulet längst till vänster eller
från hjulet längst till höger och symbolerna måste följa en given
vinstlinje.
- Endast denlängsta vinstradenperlinje betalas ut.
- Sammanfallande vinster på olika vinstlinjer läggs ihop.
- Linjevinster multiplicerasmedinsatsen .
- Scatter vinster multipliceras med din totala insats.
- Scattervinsterläggs till linjevinster.
- Om 5 vinstkombinationer förekommer, då spelas det på båda sätt.
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Expanderande wild-symboler

- Wilds som landar på hjul 2, 3 och 4 kan expandera över hela hjulet
- Expandering sker endast då en wild ingår i en vinnande
kombinatione

SÅ HÄR SPELAR DU
Spelläge och Saldo

- Spelet kan spelas i DEMO eller med RIKTIGA PENGAR.
- Idemoläget spelar du enbart förnljesskull . Ispel
medriktigapengarspelardumedpengar frånditttotala saldo.
- Ditt saldo visas i SALDO-rutan både i demoläge och spel med
riktiga pengar

Spelläge och Saldo

- Dettaspel spelasmedettfastantalvinstlinjer.
- För att ställa in satsningsnivå använd "-" och"+" knapparna vid
ÄndraInsatssomduhittar längstner .
- Tryck på SNURRA-knappen för att starta en spelrunda med aktuell
insatsnivå.
- MELLANSLAG startar också en spelrunda.

Autospin-läge

- För att välja antal AUTOSPIN klicka på AUTO nära SNURRAknappen längst ner. Välj STARTA AUTOPLAY för att snurratillen
funktion äraktiverad.
- Du kan stoppa AUTO SPINS tidigare genom att klicka på STOPP.
- Antalet autosnurr som återstår visas iinformationsraden längstner.
- STOPPA OM SALDO MINSKAR MED- Spelaren kan ställa in ett
automatiskt stopp. Om saldo minskarmed meränbegärd summa
kommerautospelatt avslutas.
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- STOPPA OM SALDO ÖKAR MED- Spelaren kan ställa in ett
automatiskt
stopp.
Om
saldo
ökar
med
mer
än
begärdsummakommerautospelatt avslutas.
- STOPPVID
VINST
Om
spelet
ger
en
vinst
underautospelkommerautsosnurr attstoppas .
- STOPPA OM ENSKILD VINST ÖVERSTIGER - om en enskild vinst
överskrider ett värde av en multiplikator x insatsen kommer
autsnurr att avslutas.

Turboläge

- Genom att klicka på TURBO längst ner intill SNURRA-knappen
kan du sätta på eller stänga av turbo-läget. När turboläge är
på kommer några vinstanimationer och ljud att skippas och
hjulen snurrarsnabbare.

Bortkopplingar och störningar

- Om du kopplas bort från internet under spelmedRIKTIGA PENGAR logga in på
casinot igenNär du har öppnat spelet igen kommerdu att
kunna fortsätta spelet vid samma ställe där du blev
frånkopplad.
- Vid felbliralla satsningarochspelogiltigförklarade.
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