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LINES 

 

 

GAME RULES 
• Alla vinster räknas enbart från vänster till höger. 

• Alla vinster multipliceras med insats per rad. 

• Alla vinster endast på utvalda linjer. 

• Högsta vinst endast på varje rad. 

• Vinster på olika linjer är tillagda. 

• Spelet spelas med fasta vinstlinjer. 



• För varje snurr flyttas det översta hjulet en position från vänster till höger. 

• kan innehålla följande: 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 5 tilldelas när  är över hjul 3 och   

visas på hjul 3 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 4 tilldelas när  är över hjul 3 och  

visas på hjul 3 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 3 tilldelas när  är över hjul 3 och  

visas på hjul 3 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 2 tilldelas när  är över hjul 3 och  

visas på hjul 3 

o  : 2 transformationer-funktionen tilldelas när  är över hjul 3 och  isas 

på hjul 3 

o  : Slumpade vinster tilldelas när  är över 3 och  visas på hjul 3. Men, 

Heaven´s Bounty funktionen tilldelas om  omvandlas till  

o  : 5 gratis spel tilldelas när  är över hjul 3  visas på hjul 3 

 

RANDOM PRIZES 
• Under spel med riktiga pengar kan slumpade vinster tilldelas så länge Heaven´s Bounty inte 

är aktiverad. 

• Slumpade vinster kan vara en av följande: 

o 2 x total insats 

o 3 x total insats 

o 4 x total insats 

o 5 x total insats 

o 10 x total insats 

• Insatser och antal linjer är samma som i det spel som aktiverade funktionen. 

 

FREE GAMES RULES 

• Under gratis spel visas enbart , , , , , , och  på hjulen. 

• Under gratis spel kan,  innehålla följande: 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 10 tilldelas när  är över hjul 3 och  

eller  visas på hjul 3 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 10 tilldelas när  är över hjul 3 och  

eller  visas på hjul 3 



o  : Extra spin med samtliga vinster x 10 tilldelas när  är över hjul 3 och  

eller  visas på hjul 3 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 10 tilldelas när  är över hjul 3 och  

eller  visas på hjul 3 

o  : Extra spin med samtliga vinster x 10 tilldelas när  är över hjul 3 och  

eller  visas på hjul 3 

o  : 1 gratis spel tilldelas när  är över hjul 3 och  eller  visas på hjul 3 

o  : 2 gratis spel tilldelas när  är över hjul 3 och  eller  visas på hjul 3 

o  : 5 gratis spel tilldelas när  är över hjul 3 och  eller  visas på hjul 3 

o : 10 gratis spel tilldelas när  är över hjul 3 och  eller  visas på hjul 3 

o  : 15 gratis spel tilldelas när  är över hjul 3 och  eller  visas på hjul 3 

o  : 72 transformationer-funktionen tilldelas när  är över hjul 3 och  eller 

 visas på hjul 3 

o  : Heaven´s Bounty-funktionen tilldelas när  är över hjul 3 och  eller 

 visas på hjul 3 

o Insatser och antal linjer är samma som i det spel som aktiverade funktionen. 

 

72 TRANSFORMATIONS 

•  ersätter alla symboler utom  

• k an visas på hjul 2, 3, 4 eller 5. 

• Upp till tolv  an visas samtidigt. 

• Under gratis spel kommer  att ersätta  

• Under gratis spel visas enbart , , , , , ,  på hjulen. 

•  kan visas på hjul 2, 3, 4 eller 5. 

• Upp till tre  kan visas samtidigt. 

Insatser och antal linjer är samma som i det spel som aktiverade funktionen. 

Heaven’s Bounty 

• lla symboler ersätts med ,   och  symboler. 

• Symbol med blå måne kan innehålla: 

o 1x, 2x or 3x total insats 



• Symbol med röd måne kan innehålla: 

o 4x or 5x  total insats 

• Heaven’s Bounty kan tilldela maximalt 9 månsymboler. 

• Vinsterna på månarna multipliceras med multiplikatorer på hjul 4 och 5. 

• Vinster kan multipliceras maximalt 25 gånger.  

• Insatser och antal linjer är samma som i det spel som aktiverade funktionen.  

• Spelare tilldelas ett andra spel om de lyckas samla 3 eller fler månar efter det första spelet. 

• Spelare tilldelas ett tredje spel om de lyckas samla 9 eller fler månar efter det första eller 

andra spelet. 

• Spelare tilldelas ett fjärde spel om de lyckas samla 16 eller fler månar efter det andra eller 

tredje spelet. 

• Spelare tilldelas ett slutligt spel om de lyckas samla fler än 25 månar och färre än 36 månar 

efter det tredje eller fjärde spelet. 

• Heaven´s Bounty avslutas om  delas ut eller om spelaren misslyckas med att möta 

ovanstående villkor. 

•  kan vinnas om 17 eller fler månar samlas in under Heaven´s Bounty. 

•  kan vinnas om 36 eller fler månar samlas in under Heaven´s Bounty. 


