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Madame Clues Hjälp

Spelbeskrivning

Allmän information
• Madame Clues är en slot med singelsymbol-layout med vinster på en 

symbol.
• Teoretisk RTP för detta spel är 95.9%.

Symboler
• Det finns fyra vinstgivande symboler i spelet och även en ugglesymbol, 

en korpsymbol och en dödskallesymbol.
• Ugglan aktiverar free spins.
• Korpen aktiverar Look Deeper Bonus.
• Dödskallen ger inga vinster och aktiverar inte heller några funktioner.

Utbetalningar
• Vinster betalas för varje symbol enligt vinsttabellen.
• När free spins eller Look Deeper Bonus-funktion är aktiverad får du en 

garanterad vinst enligt vinsttabellen. Garanterade vinster gäller inte när 
ugglan eller korpen visas igen under den aktiva funktionen.

• Vinster enligt vinsttabellen multipliceras med insatsbeloppet.

Free Spins
• FREE SPINS-funktionen aktiveras när ugglan visas på skärmen.
• Under FREE SPINS snurrar hjulet automatiskt med samma insats som 

aktiverade FREE SPINS.
• Insatserna subtraheras inte från ditt saldo under Free spins rundan.
• Vid första aktivering får du 3 FREE SPINS med 2x multiplikator.
• När ugglan visas igen under FREE SPINS läggs ytterligare 3 FREE 

SPINS till och multiplikator dubblas.
• Det maximala antalet FREE SPINS som man kan vinna under en 

spelomgång är 21. Högsta möjliga multiplikator är 128x.
• Alla vinster multipliceras med en aktuell multiplikator under FREE 

SPINS. Om multiplikatorn höjs under återaktivering av funktionen gäller 
den inte föregående vinster.

• Under FREE SPINS är inte korpen med bland symbolerna.



Look Deeper Bonus
• LOOK DEEPER BONUS aktiveras när korpen visas på skärmen.
• Den enda symbol som visas på skärmen splittas i ett 2x2 rutnät som 

innehåller 4 symboler och en andra snurr sker för dem alla.
• Om KORPEN visas igen under funktionen kommer symbolen att splittas 

på nytt till 4 symboler.
• Maximalt kan 3 sådana splittar ske vilket resulterar i ett 8x8 rutnät 

innehållande 64 symboler.
• Vinsterna för varje symbol som visas på skärmen under funktionen 

betalas ut var för sig. Vinster betalas ut baserat på insatsnivån som var 
aktiv vid det snurr som aktiverade Look Deeper Bonus.

• Under Look Deeper Bonus är inte ugglan med bland symbolerna.

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
• Spelet spelas med vald insats.
• 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
• Owl Free Spins - Uggla Gratissnurr
• Look Deeper Bonus - Titta Djupare Bonus

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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