
 

                            
 

 

 

 
 

 

The Dark Era  
                    SPELREGLER 

 
 

 
The informa,on contained within this Document is private and confiden,al. Unless otherwise noted or with 

the prior wri:en permission of the directors, all materials, including images, illustra,ons, designs, icons, 

photographs and wri:en materials that appear as part of this Document (collec,vely, the “Contents”) are 

copyrights, trademarks and/or other intellectual proper,es owned, controlled or licensed by Spearhead 

Limited (Malta). The contents of this Document may not be reproduced, published, distributed, displayed, 

modified or exploited in any way and remain the sole property of Spearhead Limited (Malta). 

Version history 
 
 

Version Date By Changes 

0.1 18/02/2022 Rajesh Kumar Första utkast 

    

 
 

The Dark Era hjälp 

Spelbeskrivning 



Allmän information 
• Dark Era är ett spännande spel med unika snurr som ger vinst på 14 400 

sätt.  

• Spelet ger högre vinster med staplade symboler, Energy Booster, Free 
Spins och en elegant Battle-funktion mellan huvudkaraktären och 
demonkaraktären. 

• Den teoretiska RTP är 95.20%. 

 

Symboler 
• Det finns 11 symboler i spelet bestående av 2 högt betalande, 4 

medelhögt betalande, 3 lågt betalande, en wildsymbol och en 

scattersymboler. 

• Wildsymbol ersätter alla betalande symboler i en vinstgivande 

kombination. Wild ersätter inte scattersymboler. 

• 3, 4, 5 eller 6 scatters var som helst på spelplanen aktiverar 5, 8, 12 

eller 20 free spins. 

 

UTBETALNINGAR 
• Vinster baseras på kombinationer av identiska symboler och 

wildsymboler. 

• Vinster baseras på kombinationer av identiska symboler och wildsymboler. 

• Alla vinster multipliceras med insats per linje. 

• Endast den högsta vinsten betalas ut per rad. 

• Spelet spelas med 14 400 vinstvägar. 

• Vinstutbetalningarna sker enligt vinsttabellen.  

 

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. 
• 3, 4, 5 eller 6 scatters var som helst på spelplanen aktiverar 5, 8, 12 eller 20 

free spins. 
• 3 eller fler scatters symboler under free spins ger 5 extra free spins. 
• Battle-funktionen kan inte aktiveras under free spins. 
• Free spins spelas med samma antal insats som det aktiverande snurret. 

 

ENERGY BOOSTER 
• När 3 eller fler scatters symboler visas på skärmen boostas energin till 

karaktärssymbol(er) och lägger till 1x upp till 10x belöning i respektive 
boostermätare. 

• 3 eller fler scatters var som helst på skärmen aktiverar free spins. 
• När 3 eller fler scatters symboler visas på skärmen boostas energin till 

karaktärssymbol(er) och lägger till 1x upp till 10x belöning i respektive 
boostermätare. 



BATTLE-FUNKTIONEN 
• När Vild symbolen är 6 rader hög på hjul 3 eller 4 samtidigt som en 3 

positioner hög karaktärssymbol(er) visas kommer battle-funktionen att 
aktiveras. 

• Spelare kan vinna 5x till 500x om battle-funktionen aktiverats med en Girl 
Warrior eller Man Warrior. 

• Spelare kan vinna 10x till 1 000x om battle-funktionen aktiverats med en Girl 
och Man Warrior tillsammans. 

• Om battle-funktionen aktiveras med wildstapel som är 6 positioner hög och 3 
positioner hög Man-symbol kommer Man vs demon battle att aktiveras. 

• Om battle-funktionen aktiveras med wildstapel som är 6 positioner hög och 3 
positioner hög Girl-symbol kommer Girl vs demon battle att aktiveras. 

• Om battle-funktionen aktiveras med wildstapel som är 6 positioner hög och 3 
positioner hög Man- och Girl-symbol kommer Man och Girl vs demon battle 
att aktiveras. 

• Battle Feature-priset multipliceras med Total Bet. 

• Varje gång när Battle Feature utlöses kommer ett slumpmässigt pris × Total 
Bet att läggas till i både Man och Women Prize Meter (lagrat i backend) och 
det kommer att tilldelas spelaren i Battle Feature ( Battle Prize + Meter 
Value). 

• När Battle Feature utlöses med Man eller Woman kommer mans eller 
kvinnas mätarvärde att tilldelas och återställas till 0. När Battle Feature 
utlöses med både Man och Woman kommer båda mätarvärdena att tilldelas 
och återställas till 0. 

• Gratissnurr kommer att slutföras innan The Battle Feature, om de utlöses 
samtidigt på samma snurr. 

 

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 
• Spelet spelas med 14 400 vinstvägar. 

• 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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