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Xmas At The Cabin hjälp

Spelbeskrivning

Allmän information
• Xmas At The Cabin är en videoslot med 5 hjul, 3 rader och 15 

vinstlinjer.
• Spelet spelas på två variabla vinstrader 5 eller 15, TOTALA INSATSEN 

består av INSATSLINJEN multiplicerad med det valda linjeantalet.
• Teoretisk RTP för detta spel är 95.9%.

Symboler
• Det finns 12 symboler i spelet, inklusive 6 högt betalande, 3 lågt 

betalande, en Wild symbol, Bonussymbol och Free spins symbolen.
• Wild symbolen ersätter alla betalande symboler i en vinnande 

kombination. Wild ersätter inte Bonus- eller Free spins-symboler. Wild 
visas bara på hjulen 2, 3 och 4.

• 3 Bonussymboler var som helst på hjulen aktiverar Bonusspelet. 
Bonusspelet kan inte aktiveras när du spelar på Free spins rundan.

• 3 eller fler Free spins var som helst på hjulen aktiverar en Free spins 
session. Antalet av Free spins beror på antalet Free spins symboler 
som visas på hjulen, var god hänvisa till Utbetalningstabellen för de 
exakta summorna.

Utbetalningar
• Vinster betalas ut baserat på kombinationer av identiska symboler och 

wilds på en vinstlinje.
• Vinnande kombinationer börjar från den längst åt vänster och 

symbolerna måste vara i följd längs en vinstlinje.
• Vinster multipliceras med Insatslinjen.
• Symbolerna med högst värde betalar endast ut på varje vinstlinje.
• Sammanfallande vinster på olika vinstrader läggs tillsammans.



Free spins
• När du spelar på Free spins rundan kommer hjulen att snurra 

automatiskt på samma insatslinje som rundan som vann Free spins.
• Insatserna subtraheras inte från ditt saldo under Free spins rundan.
• Det maximala antalet Free spins som man kan vinna på en runda är 50. 

När denna gräns har nåtts kan inte 3 eller fler Free spins symboler på 
hjulen ge dig mer Free spins.

Bonusspel
• Under BONUSSPELET ska du välja 3 av 12 måltavlor. Cowboyen 

skjuter på de valda måltavlorna och summorna som avslöjas på dessa 
måltavlor läggs till din vinst. Potentiella vinstmängder varierar från 5 till 
50 x din TOTALA INSATS.

• BONUSSPELETS prisbelopp beror på din TOTALA INSATSMÄNGD.

Spela
• Om spelomgången slutade med en vinst har spelaren möjlighet att 

spela igen för att öka sin vinst.
• Insatsen är baserad på kortdräkten och spelaren har två alternativ:

◦ Satsa på kortdräktens färger (Röd eller Svart) för att öka dina 
chans att vinna 2X ditt antal med en 50% vinstchans.

◦ Satsa på en specifik kortdräkt - Hjärta (Röd), Diamanter (Röd), 
Spader (Svart) eller Klöver (Svart) - för att öka dina chans att 
vinna 4X ditt antal med en 25% vinstchans.

• På alla alternativ är spelfunktionernas RTP 100% där sannolikheten för 
var och en av de fyra möjliga resultaten likadana.

• Det finns följande gränser på spelet:
◦ Maximalt 4 insatser i rad är tillåtet.
◦ Insatsen är endast tillåtet om din existerande vinst inte 

överskrider 100 X din totala insats som är placerade på rundan 
innan du börjar spela. Detta gäller för alla insatser på dina 
spelrundor i sekvensen.

• På toppen av din spelskräm kan du se din historia från de 4 senaste 
korten som har dragits från den nuvarande spelrundan.

Hur Man Spelar
Spelläge och Saldo

• Spelet kan spelas i antingen KUL- eller VERKLIGHETSLÄGET
• I kul-läget spelar du bara för skojs skull med låtsaspengar. I 

verklighetsläget spelar du med riktiga pengar från ditt saldo.
• Ditt saldo kan du hitta i SALDO lådan både i kul- och verklighetsläget.



Placera insatsen
• Detta spel spelas med ett vald antal aktiva vinstlinjer. Din insats per 

spelrundan består av en insatslinje multiplicerad med antalet aktiva 
vinstlinjer.

• Vinstlinjerna används i ordningen som visas på informationssidan. Om 
spelet spelas på 5 linjer, då blir de första 5 vinstlinjerna från listan 
aktiva.

• För att ställa in din insatssumma använd “-“ och “+” knappen.
• Tryck på SPIN knappen för att börja spelrundan med den nuvarande 

insatssumman.
• Tryck på MELLANRUM knappen för att börja din spelrunda.

Autospinläge
• För att välja antalet AUTOSPIN, klicka på AUTO knappen. Välj TILLS 

EN FUNKTION för att snurra tills en bonusfunktion aktiveras.
• Du kan stoppa AUTOSPIN tidigare genom att klicka på STOPP 

knappen.
• STOPP knappen visar antalet snurr som finns kvar. När du har valt dina 

TILLS EN FUNKTION alternativ kommer den att visa “∞” symbolen.
• Mängden för din FÖRLUSTGRÄNS är obligatorisk. AUTOSPIN läget 

kommer att stanna efter att ditt saldo minskar med din nya valda 
insatsmängd.

• Om din VINSTGRÄNS är vald kommer AUTOSPIN läget att stanna 
efter att ditt saldo ökar med din nya valda insatsmängd.

• Om en ENKELVINSTGRÄNS mängd har valts kommer AUTOSPIN 
läget att stanna om du vinner mer än din valda insatsmängd på en enda 
runda.

Turboläge
• Genom att klicka på TURBO knappen kan du ställa in Turbo Läget på 

eller av. När Turbo Läget är på kommer inte vinstanimationer eller ljud 
att förekomma och hjulen kommer att snurra snabbare.

Översättning av speltermer
• Wild - Wild
• Scatter - Spridning
• Free Spin - Gratisspinn
• Big Win - Storvinst
• Mega Win - Megavinst
• Total Win - Totalvinst



Frånkopplingar och Störningar
• Om du blir frånkopplade från ditt Internet under en verklig spelrunda då 

får du logga in på kasinot igen. När du har öppnat spelet igen kommer 
du att kunna börja spela igen från där du blev frånkopplad.

• Störningar gör alla utbetalningar och spelrundor ogiltiga.
• Denna hjälpsida är översatt från engelska. Om det finns några 

skillnader mellan denna och den engelska versionen, var snäll och se 
den engelska versionen.
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