
Om spelet 

Armadillo Goes West är en 5x4-hjuls slot med 25 fasta vinstlinjer, som ger vinst från vänster till 

höger. Spelet innehåller ett flertal slumpade funktioner som en free spins-bonus, en spår-bonus och 

en hög vinstpott. 

Den faktiska utbetalningen är lika med summan av den dynamiska vinsttabellens värden som 

motsvarar varje linje med en vinst. Samtidiga eller sammanfallande vinster läggs samman. 

Alla vinster sker enbart på vinstlinjer förutom bonus-scatter och free spins scatter som ger bonus 

när 3 eller fler av samma scatter landar var som helst på hjulen.  

Wild-symbol 

Wild ersätter alla andra symboler utom [Bonus Scatter] och [Free Spin Scatter] 

Varje linje ger utdelning för den längsta vinnande kombinationen per linje 

Slumpade funktioner 

När ett spin inleds finns det chans att aktivera följande funktioner innan hjulen slutar snurra 

• Slumpade Wilds - Slumpmässiga positioner på hjulen ersätts med wild-symboler.  1 till 4 

wilds kan tilldelas vid varje aktivering. 

• Wild Hjul – Alla positioner på slumpmässigt utvalda hjul ersätts med wild-symboler.  1 till 3 

wild-hjul kan tilldelas vid varje aktivering. 

• Kolossala Hjul – Slumpmässigt utvalda hjul intill varandra läggs ihop och blir större hjul.  De 

sammanslagna hjulen snurrar med större bilder på hjulen.  Varje position som den större 

bilden täcker på hjulen räknas som en individuell 1x1 symbol för att avgöra linjevinster efter 

att hjulen stannat.  Sammanslagna hjul kan skapa 2x2, 3x3 eller 4x4 stora symboler under 

funktionen. 

• Slumpad Multiplikator – En slumpmässig multiplikator på 2x, 3x, 4x eller 5x visas i början av 

snurret och gäller samtliga linjevinster. 

Dessutom kan följande funktioner utlösas efter varje snurr på hjulen 

• Symboluppgradering – Samtliga symboler av en låg symbol som finns på hjulen väljs 

slumpmässigt ut och uppgraderas till en slumpmässig symbol med högre värde.  Antalet 

symboler som uppgraderas motsvarar det antal utvalda symboler med lägre värde som finns 

på hjulen.  Till exempel, om den lägre utvalda symbolen är spader och det finns 4 spader på 

skärmen så kommer 4 symboler att uppgraderas. 

• Upprepad Vinst – Ett vinnande snurr upprepas gratis 2 till 5 gånger. 

• Direkt Vinst – Ger en kontantvinst mellan 1x till 100x 

De slumpade funktionerna kommer inte att appliceras på free spin-, wild- eller bonussymboler.  

Slumpade wilds kommer inte att överlappa bonus- eller scatter-symboler som finns på spelfältet 

Slumpade wild-symboler kan inte placeras ovanpå wild-, scatter- eller bonussymboler 

Wild Hjul och Kolossala Hjul kan inte tilldelas under ett snurr som aktiverar spårbonus och inte 

heller under ett snurr som aktiverar free spins-bonusen. 

Det är omöjligt att aktivera både free spins och spårbonus under ett och samma snurr. 



Spårbonus 

3 eller fler [Bonus Scatter] aktiverar spårbonusen.  Att landa bonus-scatters ger ingen kontantvinst 

i huvudspelet. 

Under spårbonusen kommer vårt bältdjur att börja vid ett spår med fält som innehåller antingen en 

belöning, en funktion eller en orm.  En pistol laddas upprepade gånger med ett slumpat antal kulor 

mellan 1 till 6 vilket motsvarar det antal steg bältdjuret rör sig åt höger vid varje omgång, precis som 

i ett brädspel.  Efter varje omgång med mellan 1 till 6 steg kommer spelaren få det som finns i det 

fält där bältdjuret stannar.  Detta fortsätter till dess spelaren landar på en orm med 0 hjärtan kvar.   

Alternativt, om spelaren når slutet av spåret finns en prispott på 2 000x som tilldelas samtidigt som 

bonusspelet avslutas.  Bältdjuret börjar med 0 hjärtan.  Följande saker på spelets fält inkluderar: 

• [Coins] – Ger kontantvinsten som visas på fältet.  Värden varierar mellan 1x – 200x och kan 

dubblas till 2x – 400x efter att ha landat på [Double] 

• [Double] – Dubblar alla vinstsummor på spelbrädet, inklusive prispotten i slutet 

• [Forward x Spaces] – Spelaren flyttas fram ett slumpmässigt antal steg, från 1 till 6. 

Belöningen på den plats man landar delas ut, vilket kan inkludera en orm som kan avluta 

bonusen 

• [Back x Spaces] – Spelaren flyttas bak ett slumpmässigt antal steg, från 1 till 6. Belöningen på 

den plats man landar delas ut, vilket kan inkludera en orm som kan avluta bonusen. 

• [Spin Upgrade] – Antalet fält spelaren går under resten av spårbonusen är 2 gånger det antal 

som kulorna visar vid varje omgång 

• [Heart] – Spelaren tilldelas ett extra hjärta.  Spelaren börjar bonusen med 0 hjärtan och om 

bältdjuret landar på en orm används ett hjärta och bältdjuret kan fortsätta bonusen.  

Bonusen avslutas om bältdjuret landar på en orm utan att ha några hjärtan kvar 

• [Sonic Roll] – Alla belöningar samlas in efter vid nästa snurr på revolvern.  Till exempel, om 5 

kulor snurras fram samlas alla 5 belöningar in, inte bara den på fältet 5 steg bort.  Det finns 

ingen orm framför Sonic Roll och det betyder att en Sonic Roll aldrig kan resultera i att en 

orm avslutar bonusen 

• [Award all credits] - Ger alla [Sheriff Coins] som finns inom 1, 2 eller 3 positioner från denna.  

Detta avstånd slumpas fram mellan 1 till 3 när du landar på denna genom en viktad tabell. 

• [Trail Prizepot] – Om du lyckas ta dig till slutet av spåret belönas du med 2 000 x insatsen.  

Vinstsumman kan också dubblas till 4 000x med hjälp av [double] 

• [Snake] – Att landa på en orm innebär att bonusen avslutas om bältdjuret inte samlat in ett 

hjärta. I detta fall förloras ett hjärta och spårbonusen fortsätter. 

Spårbonusen ger vinster i enlighet med insatsvärdet som valdes innan free spins-läget. 

Spårbonus kan inte återaktiveras. 

Kombo-funktion Free Spins 

3 eller fler [Free Spin Scatter] aktiverar Kombo-funktion Free Spins 

3 Gratis Spel spelas.  Under varje gratisspel är den slumpade funktionen garanterad.  Flera 

funktioner har en mycket hög chans att aktiveras under ett och samma snurr.  

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

Free Spin Scatters ger inga kontantvinster, de aktiverar enbart free spins bonusen.Free spins-

bonus kan inte återaktiveras. 



Golden Bet 

Tryck på [Golden Bet] för att öka sannolikheten att aktivera slumpade funktioner i huvudspelet i 

utbyte mot en extra kostnad motsvarande 60% av din valda insats.   

Köp av bonus 

Tryck på [Buy Bonus] för att öppna bonusköp.  Välj summa för bonusen och tryck på [Buy] för att 

bekräfta en satsning på 42x insatsen och automatisk start av Spårbonusen.  RTP vid köp av bonus är 

94,47%.  Köp av bonus är möjligtvis inte tillgänglig på alla marknader 

RTP 

Spelet har en RTP på 94,47% utan att använda Golden Bet. När Golden Bet används är RTP 94,49% 

 


