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Royal Crown 2 Respins of Spearhead är en 5x3 slot med medelhög volatilitet. Spelet ger vinst 
vid vilken kombination som helst av symboler i följd från hjulet längst till vänster till hjulet 
längst till höger. Spelets huvudfunktion är Money Game-bonusen som kallas Respins of 
Spearhead som också kan aktiveras med knappen för bonusköp (inte tillgängligt i alla 
jurisdiktioner).   
 
  Återbetalningsprocent (RTP): 95.52% 
 
 
SPELREGLER 

- Hjul-layout är 5x3 
- Det finns 5 fasta vinstlinjer som ger vinst vid vilken kombination som helst av 

symboler i följd från hjulet längst till vänster till hjulet längst till höger.  
- Vinsttabellens siffror gäller total satsning.  
- Det finns 8 symboler. 3 högt betalande, 4 lågt betalande och 1 scatter 
- Scattersymbol kan visas på alla hjul.  
- Genom att landa minst 5 scattersymboler aktiveras "Respins of Spearhead" Money 

Game-bonus.  
- Vinster i Respins of Spearhead betalas utifrån den satsning som gjordes innan inträde 

i Money Game-bonus.  
- Insatsnivån ställs in med knappen för insatsnivå. 
- AUTOSPEL låter spelet spelas automatiskt med förvalt antal snurr.  
- Endast den högsta vinsten på varje vinstlinje betalas.  
- Samtidiga eller sammanfallande vinster på olika vinstlinjer läggs till och betalas ut. 

 
 
SPELFUNKTIONER 
 
RESPINS OF SPEARHEAD 
 

- Respins of Spearhead-funktionen aktiveras när 5 eller fler scattersymboler landar var 
som helst på spelfältet under ett enskilt snurr i huvudspelet.  

- Alla symboler, utom scattersymboler, ersätts då med tomma fält och spelaren 
belönas med 3 respins.  

- Hjulen snurrar sedan med enbart scattersymboler och försöker fylla de tomma fälten. 
- Om en eller flera scattersymboler landar kommer spelarens återstående antal respins 

att återställas till 3 och den scattersymbol som landat låses fast under återstående 
snurr. 

- Respins of Spearhead-funktionen avslutas när spelaren inte har några respins kvar 
eller när alla tomma fält blivit fyllda (när totalt 15 scatters har landat). 

- Varje scattersymbol är märkt med en slumpmässig vinst som är baserad på en 
multiplikator mot totalinsats innan Respins of Spearhead aktiverats. Multiplikatorn är 
en av följande 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 25 eller 50 (Big Jackpot), 75, 100 (Mega 
Jackpot), 200 (Monster Jackpot), 500 (Legendary Jackpot), 1500 (Super Jackpot).  

- I slutet av funktionen är det den sammanlagda summan av de vinster som varje 
scattersymbol är märkt med som delas ut till spelaren. Om totalt 15 scattersymboler 
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landar kommer spelaren dessutom belönas med en bonus på 1 500x (1 500 x total 
insatssumma)  

 
 
KÖP AV BONUS (Inte tillgängligt i alla jurisdiktioner) 
 

- Köp av bonus kan nås när som helst under basspelet genom att klicka på knappen för 
köp av bonus. 

- Köp av bonus aktiverar automatisk ett spin där 5 scatters garanterat landar. 
- Kostnaden för att nå denna funktion är 100x insatsnivån. 
- Respins of Spearhead-sessionen som utlösts följer reglerna för Respins of Spearhead. 

 
GAMBLESTEGE 
 

- Man kan använda sig av gamblestegen genom att klicka på gambleknappen efter en 
vinst.    

- Spelarens insats (vinst från normala spelet) bestämmer startpositionen på stegen   
- Spelaren kan gambla sin vinst genom att klicka på gambleknappen som har en symbol 

av en stege. Om du vinner hamnar du på det markerade steget ovanför ditt aktuella 
steg, och om du förlorar hamnar du på det lägre markerade steget.   

- Spelare kan välja att använda gamblestegen för att potentiellt öka vinsten i basspelet, 
eller den totala vinsten från free spins.    

- Spelare kan välja att inkassera ett belopp som motsvarar det aktuella markerade 
steget minus det lägre steget; resten består tillgängligt som det nya spelbeloppet och 
kan fortsättningsvis användas.   

- Om spelaren använder gamblefunktionen med en insats som inte motsvarar ett värde 
på stegen är sannolikheten att vinna eller förlora proportionell med spelbeloppet, och 
vinsten.   

- Maximala värdet (cap) för gamble är 150,00 om vinstbeloppet från start är <150 
och  30,000.00 om vinstbeloppet från start är >=150.   

 
KORTGAMBLE 
 

- Man kan använda sig av kortgamble genom att klicka på kortgamble-knappen efter en 
vinst.     

- Spelaren kan satsa sin vinst genom att klicka på en färg (röd eller svart) eller en 
svitsymbol (hjärter, spader, klöver eller ruter).   

- Spelet visar sedan ett slumpmässigt kort.   
- Vid spel på färg, och om det visade kortet matchar spelarens valda kort, dubblas 

insatsen.   
- Vinstchansen är 50/50 vid valet av ett rött eller svart kort.   
- Vid spel på svitsymbol, och om det visade kortet matchar spelarens valda kort, 

fyrdubblas insatsen.   
- Historiken visar de fem senaste dragna korten under det aktuella gamblespelet.   
- Spelaren kan välja att hämta sina vinst, eller satsa den igen.   
- Om spelarens val är inkorrekt förloras spelbeloppet och funktionen avslutas, vilket gör 

att spelaren återgår till huvudspelet.   
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- Kortgamble är tillgängligt när 4x den aktuella spelvinsten är mindre än, eller lika med, 
max 30 000   

- Maximal vinst för kortgamble är beloppet <= 30 000. Om ytterligare vinster i 
kortspelet kan överskrida detta värde kommer kortgamble att avslutas.   

 
SPELFUNKTIONER 
 

  

  

SNURRKNAPP  
  
Klicka för att starta en spelrunda med aktuell insatsnivå.  

  

  

SNURRKNAPP (VID SNURR)  
  
Klicka för att snabbt stoppa hjul- eller vinstanimering. Detta stoppar 
inte autospel.  

  

AUTOSPELSKNAPP  
  
Klicka för att öppna  popup-menyn för  autospel.  (inte tillgängligt i alla 
jurisdiktioner) 

  

  

AUTOSPELSKNAPP (MED AUTOSPEL AKTIVERAT)  
  
Siffran visar hur många autospel som återstår. Klicka för att 
stoppa autospel.  

  

INSATSKNAPP 
  
Klicka för att öppna popup-menyn för insatser.  

  

SAMLAKNAPPEN  
  
Klicka för att samla in vinster utan att snurra igen  

  

KORTGAMBLE  
  
Klicka för att öppna kortgamble-funktionen  

  

STEGGAMBLE  
  
Klicka för att öppna steggamble-funktionen  
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STEG GAMBLE -KNAPP  
   
Klicka för att gambla på gamblestegen.   
  

 

 

SPLIT-KNAPP   
   
Klicka för att inkassera ett belopp som motsvarar det aktuella markerade 
steget minus det lägre steget (Split är endast tillgängligt för gamblebelopp 
som motsvarar det exakta värdet som visas på gamblestegen).   
   
  

 

 
  

TA VINST -KNAPP   
   
Klicka för att hämta vinster och få dem tillagda till saldot.   
  

 

KÖP AV BONUS    
    
Tryck för att gå direkt till free spin-läge. Kostnaden för denna funktion 
visas inuti  knappens textområde. (Inte tillgängligt i alla jurisdiktioner).  
 

  

MENYKNAPP 
  
Klicka för att se inställningar, vinsttabell och spelregler.  

  

LJUDKNAPP 
  
Klicka för att justera ljudet på/av.  

 
POPUP-MENYER 
 
Insatssumma  
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Popup-menyn för insatsbelopp visar alla tillgängliga insatser/linje och alternativ för vinstlinjer. 
Det för närvarande valda beloppet markeras vitt. Spelaren kan också klicka på ikonen 
'Tillbaka' för att återgå till spelets huvudskärm, utan att ändra insatsbeloppet.  
 
Autospel (inte tillgängligt i alla jurisdiktioner) 
 

 
 
Popup-menyn för autospel tillåter spelaren att välja antal snurr för autospel. För att spela i 
autospel-läge klickar spelaren på ett av de tillgängliga snurralternativen. Denna knapp 
kommer då att markeras vit. Spelaren måste därefter ange en förlustgräns (måste vara större 
än 0) och klicka på snurrknappen för att bekräfta valet. Menyn döljs och spelaren återgår till 
huvudskärmen med autospel aktiverat. 
 
Gamblefunktionen är inte tillgänglig under autospel , men spelaren kan välja att gambla 
eventuella vinster från sista snurren.    
  
Spelaren kan också välja att ställa in särskilda villkor för när autospel ska stoppas automatiskt. 
Dessa inkluderar:  
 

- Stoppa autospel när spelaren får en vinst som motsvarar ett förutbestämt vinstvärde.  
- Stoppa autospel om saldot ökar med ett belopp angivet av spelaren.  

 
Notera: Om du kopplas från under spelets gång, återgår alla autospelinställningar till 
standardvärden när du laddar om spelet. 
 
Autospel är inte tillgängligt i alla jurisdiktioner.  
 
SPELINSTÄLLNINGAR OCH FÖRESKRIFTER  
 
Aktuell tid 
 
Spelklienten visar ständigt aktuell tid (längst ned till vänster på skärmen). Tiden hämtas från 
spelarens dator- eller programklocka.  
 
 YTTERLIGARE INFORMATION  
 
Följande processer kan omfattas av användarvillkoren för spelsidan.  
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- 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. 
 


