
SPELREGLER

- Roger Fly är en videoslot med fem hjul och tre rader innehållande Respins och multiplikatorer.
- Spelet spelas med 10 fasta vinstlinjer och olika myntvärden.
- Myntvärdet fastställs genom att använda pilarna bredvid sektionen för MYNTVÄRDE.
- Saldot visar det tillgängliga beloppet i kontant eller mynt.
- Spelet kan spelas med kontant eller mynt. Gå till spelinställningarna för att växla mellan kontant 
och mynt.
- Vinstkombinationerna beräknas och utbetalningarna sker enligt vinsttabellen.
- En vinst på en vinstlinje är lika med värdet i vinsttabellen multiplicerat med tillämplig 
multiplikator.
- Värdena för symbolernas utdelning i vinsttabellen visas i mynt och är statiska. Värdena för 
kontantutbetalningar är lika med myntbeloppet som visas i vinsttabellen multiplicerat med det valda
myntvärdet.
- Endast den högsta vinnande kombinationen på en given vinstlinje ger utdelning medan samtidiga 
vinster på olika vinstlinjer ackumuleras.
- Vinster på vinstlinjer betalas om de är i följd från vänster till höger på intilliggande hjul med 
början från vilket hjul som helst.
- Vinster betalas endast från vinstlinjer.
- Vinster från Respins läggs till initiala vinster från vinstlinjer.
- Respins spelas med samma insatsbelopp som i rundan som aktiverade dem.
- Alla vinster i spelanimationer visas i mynt.

RESPINS OCH MULTIPLIKATORER
- Alla vinster basspelet eller i en respin resulterar i en gratis respin.
- Det finns ingen multiplikator i basspelet.
- Varje efterföljande respin ökar multiplikatorns värde. Multiplikator appliceras endast på enskilda 
respin-vinster.
- Respin-vinster multipliceras med det aktuella spelets multiplikator
- Värdet för den tillämpbara multiplikatorn visas i lysande tecken ovanför hjulen.
- Multiplikatorvärden i stigande ordning: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Det maximala antalet respins är 20.
- Den maximala multiplikatorn är X64.
- När den maximala multiplikatorn har uppnåtts är vinsterna från följande respins multiplicerade 
med x64.

AUTOSPEL
- Popup-menyn för autospel tillåter spelaren att välja ett antal snurr för autospel.
- För att starta autospel måste spelaren ange ett minskningsvärde (förlustgräns -  måste vara större 
än 0) och sedan klicka på ett av de tillgängliga alternativen för antal autosnurr.
- Menyn döljs och spelaren återgår till huvudskärmen med autospel aktiverat.
- Spelaren kan också välja att ange särskilda villkor för när autospel ska stoppas automatiskt. Dessa 
inkluderar:
   - Stoppa autospel vid enstaka vinst.
   - Stoppa autospel om saldot ökar med ett belopp angivet av spelaren.
   - Stoppa autospel när spelaren får en vinst som motsvarar ett förutbestämt vinstvärde.
- Varje klick på menyknappen för autospel rensar alla tidigare valda värden och öppnar 
autospelmenyn med standardinställningar.
- Om du kopplas från under spelets gång, återgår alla autospelinställningar till standardvärden när 
du laddar om spelet.

YTTERLIGARE INFORMATION



- Följande processer kan omfattas av användarvillkoren för spelsidan:
   - Process för hantering av oavslutade spelrundor.
   - Tid för när inaktiva spelsessioner avslutas automatiskt.
- Vid funktionsfel i spelets hårdvara/mjukvara ogiltigförklaras alla påverkade spelinsatser och 
utbetalningar. Alla påverkade insatser betalas tillbaka.
- Fel på spelet ogiltigförklarar alla spel och utbetalningar.
- Återbetalningsprocenten (RTP) i detta spel är 96,39%.

SÅ HÄR SPELAR MAN

Klicka för att starta en spelrunda med aktuell insats och myntvärde.

Klicka på pilarna (upp/ner) för att ändra myntvärdet.

Klicka för att stoppa spelrundan.

Klicka för att aktivera snabbsnurr (omfattas av användarvillkoren för 
spelsidan).

Klicka för att avaktivera snabbsnurr (omfattas av användarvillkoren 
för spelsidan).

Klicka för att välja antal autospel-rundor och avancerade autospel-
inställningar.

När antalet autospel-rundor har valts visas återstående antal rundor på
autospel-knappen. Klicka på autospel-knappen för att stoppa autospel.

Klicka för tystläge eller använd slidern för att justera ljudvolymen.



Klicka för att komma till spelmenyn med spelinställningar, vinsttabell
och spelregler.


