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Versionshistorik 
Version Datum Av Ändringar 

0.1 18 juni 2021 Cosmin Pachiu Första versionen 

0.2 8 oktober 2021 Catalin Iancu Justeringar och korrigeringar i 
reglerna 

0.3 11 oktober 
2021 

Lizuca Bigu Justeringar och korrigeringar i 
reglerna 

 

 

 

Rättsligt meddelande 

Informationen i detta dokument är privat och konfidentiell. Om inte annat anges eller 
tidigare 

skriftligt tillstånd från regissörerna, allt material, inklusive bilder, illustrationer, mönster, 
ikoner, fotografier och 

skriftligt material som visas som en del av detta dokument (kallat "innehållet") är 
upphovsrätt, varumärken och/eller 

andra immateriella egendomar som ägs, kontrolleras eller licensieras av Spearhead 
Limited (Malta). Innehållet i detta 

dokument får ej reproduceras, publiceras, distribueras, visas, ändras eller utnyttjas på något 
sätt och förblir 

Spearhead Limiteds (Malta) exklusiva egendom. 
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Smoothie Panda HJÄLP 

 

SPELBESKRIVNING 

Smoothie Panda är en 8x8 videoslot med kaskadvinster vid matchande 

symboler. Det finns 6 vinstgivande symboler och en wild-symbol. Spelet har 3 

huvudfunktioner: free spins som aktiveras av wild-symbolen, Mega Fruits-

mekaniken som aktiveras slumpmässigt under huvudspelet samt kaskad-

mekaniken som ger dig chans till fler vinster. 

 

Spelets teoretiska återbetalningsprocent (RTP) är 96,00 % 

   

Av estetiska skäl visas samtliga vinster, både individuella och totala vinster, med 

maximalt två decimaler. Alla vinster stämmer dock alltid överens med vinstvärdet 

intill sista decimalen. 

 

SPELFUNKTIONER  

 

KASKAD 

- En vinnande klunga skapas av att minst 5 fält som är intilliggande horisontalt 

och/eller vertikalt innehåller identiska symboler. Klungas utbetalning baseras på 

klungans storlek (antal fält som ingår i klungan) och klungans symbol (den 

symbol som finns i fälten som bildar klungan). 

- Efter att vinnande klungor har gett vinst kommer de att försvinna och aktiverar 

då kaskad-mekaniken som flyttar alla kvarvarande symboler nedåt (de faller) om 

underliggande fält är tomma. När inga fler symboler kan falla nedåt kommer 

spelet att fylla de tomma fälten med symboler som väljs ut helt slumpmässigt från 

de 6 normalt betalande symbolerna. Om nya vinnande klungor bildas i slutet av 

en kaskadfunktion kommer spelet att aktivera en ny kaskad efter den nya 
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vinnande klungan har delat ut sin vinst. Kaskader avslutas när inga fler vinnande 

klungor bildas. 

 

MEGA FRUITS  

 

Denna funktion kan aktiveras vid varje snurr 

- Spelet kommer helt slumpmässigt kasta gigantiska frukter (en av de normalt 

betalande symbolerna) över det 8x8 fält stora rutnätet. 

- När Mega Fruits-mekaniken aktiveras kommer spelet att kasta ut upp till 4 

jättefrukter på spelfältet som är 8x8 stort. Frukterna ersätter de symboler som 

finns i de rutor där de landar (frukter kan vara så stora som 4 rutor, 9 rutor eller 

16 rutor) och då med den symbol de representerar. 

- Varje Mega Fruit har sin egen slumpmässiga storlek (2x2, 3x3 eller 4x4) och 

form (väljs ut från vinsttabellen).  

- Denna funktion kan aktivera kaskad-mekaniken om vinnande klungor bildas 

efter Mega Fruits-mekaniken.  

- Funktionen ersätter inte wild-symbolen. 

 

WILD-SYMBOL 

The Blender 

- Wild-symbolen, också kallad "The Blender", ersätter alla de 6 betalande 

symbolerna. 

- Wild-symbolen kan vara med och bilda mer än en klunga. 

- Efter alla klungor innehållande wild-symbol har försvunnit kommer wild-

symbolen helt slumpmässigt att hoppa till en intilliggande position. 

- Wild-symbolen har också en multiplikator som gäller samtliga klungor som 

wild-symbolen är del av. 

- Wild-symbolens multiplikator startar alltid på 1 och ökar med 1 för varje gång 

wild-symbolen är en del av en vinnande klunga. 

- Wild-symbolen försvinner inte tillsammans med klungorna den skapar och 

multiplikator återställs inte förrän i slutet av spelomgången. 
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- Om det finns minst 3 wild-symboler i rutnätet under ett snurr kommer spelaren 

tilldelas 6 free spins.  

 

FREE SPINS 

- Denna funktion kan aktiveras när det finns minst 3 wild-symboler i det 8x8 stora 

rutnätet. 

- När funktionen aktiverats kommer spelaren tilldelas 6 free spins.  

- Under free spins är både wild-symbol, kaskader och Mega Fruits aktiva. Den 

enda skillnaden är att wild-symboler aldrig byts ut under free spins-omgången 

(de sitter "klistrade" på skärmen) och deras multiplikatorer återställs inte förrän 

free spins avslutas.  

- Wild-symbolen kommer att hoppa till slumpmässigt utvald intilliggande 

position efter att klungor blivit lösta.  

- Free spins-funktionen startar efter att vinnande klungor är lösta. 

Free spins kanske inte återaktiveras.  

Free spins spelas med samma insats som det snurr som aktiverade funktionen. 

  

SPELREGLER  

 

- Spelet spelas på ett 8x8 rutnät.  

- Det finns 7 symboler, 6 vinstgivande symboler och en wild-symbol. 

- Den totala insatsnivån ställs in i menyn för insatsbelopp. 

- Autospel, om tillgängligt, gör att spelet spelas automatiskt med förvalt antal 

snurr. 

- Vinnande klungor och utbetalningar sker enligt vinsttabell, baserat på klungans 

storlek och klungans symbol. 

- Endast de största matchande klungorna per symbol ger utbetalning. 

- Samtidiga eller sammanfallande vinster med olika klungor och symboler läggs 

samman. 

- Klung-vinster multipliceras med den totala insatsen. 

- Spelet kan spelas i DEMO eller med RIKTIGA PENGAR. 
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- I DEMOLÄGE spelar du enbart för nöjes skull med låtsaspengar. 

- I spel med RIKTIGA PENGAR spelar du med pengar från ditt totala saldo. Ditt 

saldo visas i SALDO-rutan både i DEMOLÄGE och spel med RIKTIGA 

PENGAR. 

- Tryck på mellanslagstangenten startar också en spelrunda. 

 

SÅ HÄR SPELAR DU 

 

Spelläge och Saldo 

- Spelet kan spelas i DEMO eller med RIKTIGA PENGAR. 

- I DEMOLÄGE spelar du enbart för nöjes skull med låtsaspengar. I spel 

med riktiga pengar spelar du med pengar från ditt totala saldo. 

- Ditt saldo visas i SALDO-rutan både i demoläge och spel med riktiga 

pengar. 

- För att ställa in satsningsnivå använd "-" och"+" knapparna vid Ändra 

Insats. 

- Tryck på SNURRA-knappen för att starta en spelrunda med aktuell 

insatsnivå. 

- Tryck på mellanslagstangenten startar också en spelrunda. 

Autospin-läge 

- För att välja antal AUTOSPIN klicka på AUTO nära SNURRA-knappen. 

Välj STARTA AUTOPLAY för att snurra tills en funktion är aktiverad. 

- Du kan stoppa AUTO SPINS tidigare genom att klicka på STOPP. 

- Antal autospins som återstår visas ovanför autospin-knappen. 

- STOPPA OM SALDO MINSKAR MED - Spelaren kan ställa in ett stopp 

som aktiveras genom multiplicering av insatsen. Om saldo minskar med mer än 

denna multiplikator x insats kommer autospel att avslutas. 

- STOPPA OM SALDO ÖKAR MED - Spelaren kan ställa in ett stopp som 

aktiveras genom multiplicering av insatsen. Om saldo ökar med mer än denna 

multiplikator x insats kommer autospel att avslutas. 
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- STOPP VID VINST - Om spelet ger en vinst under autospel kommer 

autospel att avslutas. 

- STOPPA OM ENSKILD VINST ÖVERSTIGER - om en enskild vinst 

överstiger ett värde av en multiplikator x användarens insats kommer autospel att 

avslutas. 

 

 

Snabbspel 

- Genom att klicka på knappen för snabbspel i inställningarna ändrar du 

mellan snabbspel av eller på. När snabbspel är på kommer några vinstanimationer 

och ljud att skippas och symbolerna ersätts mycket snabbare. 

 

Bortkopplingar och störningar 

- Om du kopplas bort från internet under spel med RIKTIGA PENGAR, 

logga in på casinot igen. När du har öppnat spelet igen kommer du att kunna 

fortsätta spelet vid samma ställe där du blev frånkopplad. 

- I händelse av fel ogiltigförklaras alla utbetalningar och spel. 


