
Om spelet 

15 Armadillos är en 5-hjuls slot med 3 rader och 243 vinstsätt som betalar från vänster till höger med 
funktioner som Wild Respins, insamling av bonus-val, free spins med en bonus som innehåller en 

booster-funktion och bältdjurslänk. 

Wild respins 

En eller flera wilds på spelplanen kommer att ge en respin efter alla vinster betalats ut för det 
aktuella snurret.  Om en eller fler extra wilds landar på hjulen under ett respin kommer ytterligare 
ett respin att tilldelas. 

Om 3 eller fler wilds finns på hjulen efter alla respins är avklarade kommer funktionen bältdjurslänk 
att aktiveras. 

WILD visas på hjul 2, 3 respektive 4. 

Free spins kan inte aktiveras under funktionen Wild Respins. 

Bältdjurslänk 

Alla wilds som låser fast under wild respin-funktionen förvandlas till bältdjursymboler och ger 

slumpmässiga vinster därefter.  Andra symboler försvinner och dessa återstående positioner på 
hjulen kommer att snurra individuellt i tre länk-snurr för att försöka landa fler bältdjursymboler.    
Om minst 1 bältdjursymbol landar under ett respin kommer antalet länk-snurr att återställas till 3. 
Det finns 4 olika bältdjursymboler som kan landa under länk-snurren: 

Vanlig bältdjursymbol - Tilldelar mellan 1x - 100x insats 

Summerande bältdjursymbol - Tilldelar summan av alla [Bältdjur] på skärmen.  Om det till exempel 
finns 3 bältdjursmynt på skärmen [1x insats, 1x insats, 1x insats] och en summerande bältdjursymbol 
med 1x insats landar så kommer den summerande bältdjursymbolen ta summan av de övriga 
mynten (3x insats totalt) plus sitt eget värde (1x) och addera det till sitt egna startvärde (1x) och ge 
en totalvinst på 5x för denna summerande bältdjursymbol. 

Spridande bältdjursymbol - Skapar 1-3 vanliga bältdjursymboler på tomma platser.  Om det till 
exempel finns 3 bältdjursmynt på skärmen [1x insats, 1x insats, 1x insats] och en spridande 
bältdjursymbol landar med 1x insats kommer 3 (slumpmässigt valt nummer från 1-3) nya vanliga 
bältdjursymboler att landa på slumpmässiga positioner (förutom positioner redan upptagna med de 
4 mynt som redan visas på skärmen) med slumpmässiga värden på 1x, 5x och 10x insats (tilldelas 

slumpmässigt från 1x till 50x insats vardera). 

Expanderande bältdjursymbol - Mynt tilldelas på alla positioner i samma kolumn och dessa 
positioner fylls med mynt om de inte redan har gjort det, vilket ger den näst högsta jackpotten. 

Att fylla 1, 2, 3, 4, eller alla 5 kolumner kommer mini-, liten, stor, mega- respektive enorm jackpott 
att tilldelas.  Endast den högsta jackpotten kan tilldelas i slutet av länkningen i tillägg till övriga 

myntvinster. 

Spridande bältdjursymboler och expanderande bältdjursymboler utesluter varandra under varje 
bältdjurslänk. 

Samla val för förbättringar 

Alla 5 djur har en motsvarande bonus-mätare som ökar vid vinster.  Inledningsvis startar antalet val 

för varje insatsnivå med 3. 



Djurens välj ackumulerande förbättrings-funktion är specifik för varje insatsnivå och ändringar av 
insats kommer att återställa de föregående sparade symbolerna i bonusmätaren. 

Medan huvudspelet spelas kommer varje vinst med ett av djuren att fylla motsvarande mätare.  

Varje gång en av djurmätarna är helt fylld kommer valen som visas för djuret att öka med 1 och 
mätaren återställs för framsteg mot ytterligare val.     När free spins startar kommer spelaren 
tilldelas det antal val som samlats för det djuret som valts innan start av free spins.    Efter free spins 
är återställs antalet val till 3 för det djuret. 

Mätarna kan öka till maximalt 10 val. 

 

 

 

 

 

Val före free spins 

Innan free spins spelas kommer alla val att utföras och tilldelar förbättringar från följande: 

• Symbol för boostad utbetalning - Det valda djuret ökar summorna för utbetalningar 

• Extra låsta djur - Den valda symbolen låser fast vid ytterligare 1-3 slumpade positioner 

• Låst djur-hjul - Den valda symbolen låser alla 3 positioner på ett hjul 

• Ökad låsnings-chans - Den valda symbolen har en ökad chans att låsa fast vid hjulen 

• 100% låsnings-chans - Den valda symbolen kommer alltid att låsa fast när den landar på 
hjulen 

• Extra free spins - 1-3 extra free spins tilldelas 

• 1x multiplikator - Generell multiplikator för free spins ökar med 1, upp till 3 val med 
multiplicering kan samlas in för en maximal generell multiplikator på 4x 

• Extra krediter - kontantvinst tilldelas 

 

Free spins bonus 

Att landa 3 eller fler free spin scattersymboler aktiverar free spins-bonusen.  Free spins 
scattersymboler visas enbart under huvudspelet.    Välj en av samlingarna bland örn, panter, 

alligator, orm eller utter för att starta free spins med 4, 5, 6, 7 respektive 8 snurr.    Det inledande 
antalet free spins ökas med de extra free spins som tilldelats under val-bonusen före free spins. 

Under free spins, varje gång det valda djuret landar på hjulen, finns chansen att låsa djuret för 
återstående free spins.  Denna chans är högre om ökning av låsning eller garanterad symbol-låsning 
valdes under val-bonusen och gäller under hela free spins-bonusen. 

Dessutom tillämpas förstärkta utbetalningar, extra låsta symboler, låsta hjul, ökade låsningschanser 
och garanterade symbol-låsningar under hela free spins-bonusen. 

Free spins och wild respins kommer aldrig att aktiveras under samma snurr. 



Vinsttabell 

 Av en sort (x insats) 

 2 3 4 5 

[Örn] 1 2.5 5 10 

[Panter] 0 2 3 5 

[Alligator] 0 1.5 2.5 4 

[Orm] 0 1.25 2 3.5 

[Utter] 0 1 1.5 3 

A 0 0.5 1 2 

K 0 0.4 0.9 1.8 

Q 0 0.4 0.8 1.6 

J 0 0.3 0.7 1.4 

10 0 0.3 0.6 1.2 

[Free Spins] 0  2 10 50 

 

 

 Av en sort (x insats) 

 2 3 4 5 

[Förbättrad Örn] 2 5 10 30 

[Förbättrad 
Panter] 0 4 6 15 

[Förbättrad 
Alligator] 0 3 5 12 

[Förbättrad Orm] 0 2.5 4 10.5 

[Förbättrad Utter] 0 2 3 9 

 

[Wild] Ersätter alla symboler utom [Free Spins Bonus] 

Spelet har 243 vinstsätt 

 

 

Identiska symboler från vänster till höger skapar en vinst även om de inte ligger i linje med varandra. 

Om en kolumn saknar en symbol från vänster till höger kommer ytterligare identiska symboler inte 
räknas som en del av en möjlig vinst för den symbolen. 

Samtidiga eller sammanfallande vinster för olika vinstsätt läggs samman. 

Endast de längsta matchande kombinationerna per vinstsätt ger vinst. 

Scatter-vinster multipliceras med den totala insatsen. 

Free spins betalas enligt insatsbeloppet innan du går in i free spins-läge. 



Spelet spelas med 20 krediter Den faktiska utbetalningen är lika med summan av den dynamiska 
vinsttabellens värden som motsvarar varje vinstväg med en vinst. 

Free spin-symbol agerar scatter. 

Scatter-vinster läggs till vinster från vinstsätt. 

Scatters ger vinst var som helst. 

Free spins kan inte återaktiveras. 

 

RTP 

Teoretisk RTP för detta spel är 94,7% 

 


