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Folklore Of White Buffalo hjälp 

Spelbeskrivning 

Allmän information 
• Folklore Of White Buffalo är en 5x4 videoslot med den vitpälsade 

amerikanska bisonoxen som tema. 
• Spelet har 40 vinstlinjer med Wild Reel-funktion och Coin-funktion i 

huvudspelet. 
• Den teoretiska RTP är 95.2%. 
• Total insats = insats x 40 (antal linjer) + insats x 10 (extra insats) för snurr 

med riktiga pengar. 

 

Symboler 
• Det finns 14 symboler i spelet bestående av 2 högt betalande, 4 medelhögt 

betalande, 4 lågt betalande, en wildsymbol och 3 scattersymboler. 

• Wildsymbol ersätter alla betalande symboler i en vinstgivande 

kombination. Wild ersätter inte scattersymboler. 

• 3, 4 eller 5 scatters var som helst på hjulen aktiverar 5, 8 respektive 12 

free spins. Free spins kan återaktiveras.



UTBETALNINGAR 
• Vinstutbetalningar baseras på kombinationer av identiska symboler och 

wilds på en vinstlinje. 

• Vinnande kombinationer måste starta från hjulet längst till vänster och 
symbolerna måste visas i en oavbruten serie längs vinstlinjen. 

• Alla vinster multipliceras med insats per linje utom myntfunktion och Wild 
Reel-funktion som multipliceras med totalinsatsen. 

• Samtidiga eller sammanfallande vinster på olika vinstlinjer läggs ihop. 

• Spelet spelas med en dynamisk vinsttabell. 

 

FREE SPINS 
• Under FREE SPINS kommer hjulen snurra automatiskt med samma 

linjesatsning som det snurr som aktiverade FREESPINS. 
• Inga insatser kommer att dras från ditt saldo under FREESPINS. 
• Wildsymboler var som helst på hjulen under free spins blir sticky wilds 

under resterande free spins. 
• I slutet av free spins-funktionen kommer sticky wild-symbolerna att avslöja 

priserna och betala ut. 
• Om en scattersymbol landar bakom sticky wild-symbolen i free spin 

kommer den att tilldela free spins baserat på värdet på scattersymbolen. 
• Free spins spelas med samma antal vinstlinjer och insats som det 

aktiverande snurret. 

 
Wild-hjul symbol 
• Wild-hjul funktion är endast tillgänglig i huvudspelet. 

• Wild-hjul symbol samlas in från hjulen, längst upp på varje hjul. 
• När 4 wild-hjul symboler är ackumulerade i ett hjul kommer det hjulet vara 

wild i fyra påföljande snurr. 

• Wild Reel-funktionen är unik för varje insatsnivå och ändringar av 
insats kommer att återställa Wild Reel mätarvärde. 

• Om en Wild Reel-symbol landar bakom sticky wild under Wild Reel-
funktionen kommer den att lagras. 

 

MYNTFUNKTION 
• Myntfunktion är endast tillgänglig i huvudspelet. 

• Myntsymboler samlas från hjulen och när 6 eller fler myntsymboler är 
insamlade kommer myntfunktionen att aktiveras. 

• Varje mynt kan ge 1x till 100x i myntfunktionen. 

• Myntfunktionen har 20 positioner på hjulen och de insamlade 
myntsymbolerna kommer att placeras ut slumpmässigt och övriga hjul 
börjar snurra. 

• Myntfunktionen börjar med 3 snurr och fortsätter till dess det inte finns 
några snurr kvar eller tills alla hjul är fyllda med myntsymboler. 

• Nya myntsymboler som visas under myntfunktionen återställer antalet snurr 
till 3.



 

• Varje myntsymbol har ett värde och samtliga värden på mynten 
räknas samman och betalas ut till spelaren. 

• Myntfunktionen är unik för varje insatsnivå och ändringar av insats kommer 
att återställa mätaren med insamlade mynt. 

• Mätaren för insamlade mynt återställs när myntfunktionen aktiveras. 

 

Så spelar du 

Spelläge och saldo 
• Spelet kan spelas i DEMO-läge eller med RIKTIGA PENGAR. 

• I demoläge spelar du för skoj skull med låtsaspengar. I spel med riktiga 

pengar spelar du med äkta pengar som dras från ditt saldo. 

• Ditt saldo visas i rutan för SALDO både i demoläge och vid spel med riktiga 
pengar. 

 

Satsningar 
• Detta spel spelas med 40 vinstlinjer. Din totala insats per 

spelomgång består av en linjesatsning multiplicerat med antal 

vinstlinjer. 

• Vinstlinjerna används i den ordning som visas på informationssidan. 

• För att ställa in önskad satsningsnivå klicka på insatsmätaren och välj insats från 
listan. 

• Tryck på SNURRA-knappen för att starta en spelomgång med valt 
insatsvärde. 

•  Att trycka på SPACE (mellanslagstangent på dator) startar också en 
spelomgång. 

 

Autospel 
• Spelaren kan använda kontrollerna för AUTOSPEL för att ställa in antalet 

snurr. Den här funktionen kommer att starta varje snurr automatiskt 

antingen tills det sker något som kräver att spelaren agerar eller antalet 

inställda snurr tar slut. 

• Inom vissa jurisdiktioner kommer alternativen för autospel att inkludera 

extra inställningar, som tillåter att autospel avbryts om det totala vinst- 

eller förlustbeloppet för den sessionen överskrider ett angivet belopp, 

eller om en enskild vinst överskrider ett angivet belopp. 

• Du kan stoppa AUTOSPIN genom att trycka på STOPP-knappen. 

• STOPP-knappen visar återstående antal snurr. 

• FÖRLUSTGRÄNS är obligatorisk och AUTOSPIN kommer att 

stoppas när ditt saldo minskat med vald summa. 

• Om VINSTGRÄNS är vald kommer AUTOSPIN att stoppas när ditt 

saldo ökat med vald summa.  

• Om ENSKILD VINSTGRÄNS är vald kommer AUTOSPIN att 



stoppas när du vinner mer än den valda summan i en enskild 

spelomgång.



Snabbsnurr 
• Genom att klicka på QUICK SPIN kommer du att slå AV eller PÅ 

Quick Spin. När Quick Spin är PÅ kommer vissa animationer och ljud 

att skippas för att hjulen ska snurra snabbare. 

 

Frånkoppling och funktionsfel 
• Om du blir frånkopplad från internet under ett spel med RIKTIGA 

PENGAR, logga in på casinot igen. När du öppnat spelet på nytt 

kommer du att kunna fortsätta ditt spel från samma punkt du blev 

frånkopplad. 
• Vid funktionsfel ogiltigförklaras alla insatser och spel. 
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