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The Treasures of Tizoc Hjälp

Spelbeskrivning

Allmän information
• The Treasures of Tizoc är en slot som har 6 hjul, 3 till 5 rader och från 3 

600 till 15 625 sätt att vinna.
• Den TOTALA INSATSEN består av MYNTINSATS multiplicerad med 20.
• Teoretisk RTP för detta spel är 94.5%.

Symboler
• Det finns 13 symboler i spelet, varav 5 är högt betalande och 5 lågt 

betalande, en wild-symbol, bonussymbol och Mynt-symbolen.
• Wild-symbolen ersätter alla betalande symboler i en vinnande 

kombination. Wild ersätter inte Bonus- eller Mynt-symboler.
• Bonussymboler kan enbart visas på hjul 3 och 4. Bonusspelet aktiveras 

när symbolerna landar på samma rad på båda hjulen och när den vänstra 
och högra sidan kopplas ihop.

• Myntsymboler kan landa var som helst och avslöjar antingen en 
kontantvinst eller en fördel som kan användas när bonusspelet aktiveras. 
Du kan samla in maximalt sex olika fördelar, två av varje av tre olika 
sorter:
◦ 2 x Extra Liv
◦ 2 x +1 Totalinsats i alla rutor i pyramiden
◦ 2 x x2 i alla rutor i pyramiden

Utbetalningar
• Vinster betalas ut baserat på kombinationer av identiska symboler och 

wilds på hjulen.
• Vinstkombinationer räknas från hjulet längst till vänster och inkluderar alla 

efterföljande hjul som innehåller antingen samma symbol eller wild.
• De vinnande sätten för en symbol beräknas utifrån antalet gånger en 

symbol visas på varje hjul.
• Totalvinsten för en symbol är antalet vinstlinjer multiplicerat med 

myntvärdet.
• Endast den högsta vinsten betalas ut för en symbolkombination.
• Sammanfallande vinster på olika vinstrader läggs samman.
• Vinsttabellen visar priserna enligt aktuell insats.



Respins
• En vinst (inte bonus eller mynt) kommer att aktivera en respin. Respin 

kommer att spelas med samma totalinsats som det inledande snurret.
• Alla vinnande symboler i ett snurr kommer att låsas fast under respin. Vid 

respin kommer alla symboler på hjul 1 att försvinna och alla låsta 
symboler flyttar ett hjul åt vänster.

• De symboler som inte ingår i en vinst tas bort innan respin.
• Nya symboler läggs till för respin och ytterligare två symboler kommer att 

läggas till på hjulen till dess att alla sex hjul har fem symboler.
• Under respins dras inga pengar från ditt saldo.
• Du kan få maximalt 19 extra respins vid varje snurr.

Gargoyles
• Under ett snurr kan en gargoyle visas ovanför alla hjul med 5 symboler.
• Gargoyle kommer att spola bort alla symboler på hjulet och ersätta dem 

med WILDS.
• Om Gargoyle-WILDS dyker upp ovanför hjulen med en bonus- eller 

myntsymbol kommer dessa symboler att ersättas med WILDS.
• Maximalt två hjul kan fyllas med WILDS av Gargoyle.

Jakten på den Förlorade Skatten
• När bonusspelet aktiveras kommer du att träda in i Tizocs förlorade 

gravkammare i jakten på skatter.
• Vinsterna i bonusspelet är beräknade baserat på den totala insatsen som 

används när spelet är vunnet.

• Du startar på en slumpmässigt vald nivå. Varje nivå har en ingång, 
utgång, huvudspår och en eller flera spår med skatter. När du når 
utgången flyttas du till nästa nivå.



• Spår med skatter är dolda på nivån och de låses upp när du landar på en 
speciell ruta som har en annan färg längs huvudspåret.

• Spår med skatter ger högre vinster än huvudspåret.
• Du kastar tärningen och flyttar enligt det som tärningen visar. Du samlar in 

vinsten på den ruta du stannar på.
• När du lämnar en ruta kommer ett spöke att ställa sig på den. Alla spöken 

följer med till nästa nivå och ersätter vinster på rutorna. När du landar på 
en ruta med ett spöke dör du!

• När du dör avslutas spelet, såvida du inte har ett Extra Liv som fördel. 
Extra Liv kommer att återuppliva dig och du kan fortsätta jakten på 
skatter. Varje Extra Liv-fördel du bär med dig kan användas en enda 
gång.

Mynt
• Under ett snurr kan ett eller flera mynt landa på hjulen. Mynt bär med sig 

antingen en kontantvinst eller en fördel du kan använda under ett 
bonusspel.

• Möjliga kontantvinster är 1, 1.5, 2, 2.5 och 3 x totalinsats.
• Du kan samla in maximalt sex olika fördelar, två av varje av tre olika 

sorter:
◦ 2 x Extra Liv
◦ 2 x +1 Totalinsats i alla rutor i pyramiden.
◦ 2 x x2 i alla rutor i pyramiden

• Mynt sparas i den insatsnivå de vunnits i. Du kan vinna ett flertal mynt för 
varje insatsnivå.

• Du kan endast ha två av varje typ av fördel i din ägo och ha från 0 till 6 av 
dem totalt i början av bonusspelet.

• Mynt används automatiskt när bonusspelet startar.



Köp Bonus
• Från huvudspelet kan du köpa din väg in i bonusspelet.
• När du köper ett bonusspel har du tre olika möjligheter:
◦ Två x +1 Totalinsats-fördelar - Fördelarna säkrar högre vinster i rutorna. 

RTP för detta val är 95,4%.
◦ Två x Extra Liv-fördelar - Dessa fördelar återupplivar dig två gånger 

under spelet. RTP för detta val är 94,8%.
◦ Tre slumpade fördelar - Du kan få tre av de tre olika typerna av fördelar 

men inte mer än två fördelar av samma typ, så som beskrivet ovan i 
Mynt-sektionen. RTP för detta val är 94,9%.

• Du kan justera priset för den totala insatsen, och priset är synligt för varje 
tillgängligt alternativ. Vinsterna i graven beräknas baserat på den totala 
insatsen.

• När du köper en bonus kommer de mynt du samlat in under snurren inte 
att följa med till bonusspelet. Dessa mynt kommer enbart att aktiveras när 
du vinner ett bonusspel.

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
• Detta spel spelas med alla aktiva vinstvägar.
• För att ställa in din totalinsats 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 Turboläget är på kommer inte vinstanimationer eller ljud att 
förekomma och hjulen kommer att snurra snabbare.

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.
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