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Knasen Hjälp 

Spelbeskrivning 

Allmän information 

▪ Knasen videoslot har 4 hjul, 3 rader och 81 sätt att vinna på. 

▪ Teoretisk RTP för detta spel är 94,2%. 

Symboler 

▪ Det finns 12 symboler i spelet, varav 4 är högt betalande och 4 lågt 

betalande, en wild-symbol, bonussymbol och 2 Wild Wake Up-symboler, 

(Knasen(Vänster) och Snorkel(Höger)). 

▪ Wild-symbolen ersätter alla betalande symboler i en vinnande kombination. 

Wild ersätter inte Bonus- eller 2 Wild Wake Up-symboler. Wild visas bara på 

hjulen 2, 3 och 4. 

▪ Bonussymboler kan bara landa var som helst på hjul 1 och 4. Bonusspelet 

aktiveras när bonussymbolen landar på både hjul 1 och 4. 

▪ De två Wild Wake Up-symbolerna kan bara landa var som helst på hjul 2 och 

3. Du aktiverar funktionen när den vänstra symbolen på hjul 2 landar bredvid 

den högra symbolen på hjul 3. 

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. 

▪ Vinster i vinsttabellen visas i förhållande till den aktuella insatsen. 

 

 

 

 

 

 



 

Träsklägret Golfbonus 

 

▪ Under bonusspelet Träsklägret Golf kör Knasen runt längs en stig i 

Träsklägret och samlar in kontantvinster och golfbollar, eller kör på granater. 

▪ Generalen står på en kulle med Nollan och slår ner bollar och granater på 

stigen. 

▪ Generalen träffar alltid en tom ruta. Om det osannolikt nog inte finns några 

tomma rutor kommer Generalen att träffa jeepen. 

▪ Du kastar tärningen och flyttar enligt det som tärningen visar. Du samlar in 

vinsten på den ruta du stannar på. 

▪ Inga bollar eller granater kan placeras på rutan "HEM". 

▪ Knasen flyttar 1 till 6 steg i varje omgång. Innan han flyttar kommer en boll 

eller en granat att spelas ner på en ruta. 

▪ När Knasen landar på en golfboll plockas den upp. Dessutom vinner man 

priset i den rutan när bollen plockas upp. 

▪ När Knasen passerar "HEM" kommer alla insamlade golfbollar att lösas in till 

sitt nuvarande värde. 

▪ Om Knasen landar på "HEM" tas 1 till 3 granater bort från stigen. 

▪ Varje besök på en ruta ger dig en belöning på 3 x myntinsatsen på första 

varvet, och det ökar med 3 x myntinsatsen varje gång du passerar "HEM". 

▪ Stigen har en genväg som blockeras av en bom. 

▪ Före vart tredje kast är bommen uppe och jeepen tar den kortaste vägen till 

"HEM". 

▪ Varje gång du kör på en granat tappar du ett hjul. När du kör på den 3:e 

granaten är spelet över. 

▪ Om du kör på en granat blir det ingen vinst i den rutan. 



 

Wild Wake Up-funktionen 

 

▪ Wild Wake Up-symbolerna kan bara landa var som helst på hjul 2 och 3. Du 

aktiverar funktionen när den vänstra och den högra symboler landar bredvid 

varandra.  

▪ När den aktiveras hamnar Knasen och Snorkel i slagsmål och när dammet 

har lagt sig kommer 3 till 6 Wild-symboler att lämnas kvar på hjul 2 och 3. 

▪ De två Wild Wake Up-symbolerna ersätts alltid först. 

Köp Bonus 

▪ Från basspelet kan du köpa dig in i bonusfunktionerna Träsklägret Golf och 

Wild Wake Up. 

▪ När du köper bonusspelet har du två olika alternativ:      

▪ Köp Träsklägrets Golfspel. RTP för detta val är 94,1%. 

▪ Köp Wild Wake Up-funktionen. RTP för detta val är 94,2%. 

▪ Du kan justera priset för den TOTALA INSATSEN, och se totalpriset för varje 

tillgängligt val. Vinsterna i spelet beräknas baserat på den TOTALA INSATSEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spela 

▪ Om spelomgången slutade med en vinst har spelaren möjlighet att spela 

igen för att öka sin vinst. 

▪ Insatsen är baserad på kortdräkten och spelaren har två alternativ:      

▪ Satsa på kortdräktens färger (Röd eller Svart) för att öka dina chans 

att vinna 2X ditt antal med en 50% vinstchans. 

▪ Satsa på en specifik kortdräkt - Hjärta (Röd), Diamanter (Röd), Spader 

(Svart) eller Klöver (Svart) - för att öka dina chans att vinna 4X ditt 

antal med en 25% vinstchans. 

▪ På alla alternativ är spelfunktionernas RTP 100% där sannolikheten för var 

och en av de fyra möjliga resultaten likadana. 

▪ Det finns följande gränser på spelet:      

▪ Maximalt 4 insatser i rad är tillåtet. 

▪ Insatsen är endast tillåtet om din existerande vinst inte överskrider 

100 X din totala insats som är placerade på rundan innan du börjar 

spela. Detta gäller för alla insatser på dina spelrundor i sekvensen. 

▪ På toppen av din spelskräm kan du se din historia från de 4 senaste korten 

som har dragits från den nuvarande spelrundan. 

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 81 vinstlinjer. Din totalinsats per spelomgång består 

av en myntsatsning multiplicerad med 5. 

▪ 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 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. 

▪ Denna hjälpsida är översatt från engelska. Om det finns några skillnader 

mellan denna och den engelska versionen, vänligen se den engelska 

versionen. 
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