
 
SPEARHEAD LTD 

 
 
 

Knights of Fortune 
Spelregler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i detta dokument är privat och konfidentiell. Om inget annat anges eller godkänns med skriftligt 
tillstånd från producenterna är allt material, inklusive bilder, illustrationer, designs, ikoner, fotografier och 
skriftligt material, som presenteras i detta dokument (gemensamt benämnt ”Innehållet”) upphovsrättsskyddat 
material, varumärken och/eller annan immateriell ägodel som tillhör, kontrolleras eller licensieras av 
Spearhead Limited (Malta). Innehållet i detta dokument får ej reproduceras, publiceras, distribueras, visas, 
ändras eller utnyttjas på något sätt och förblir Spearhead Limiteds (Malta) exklusiva egendom. 
 



Knights of Fortune – spelregler 

2 
 

Versionshistorik 
 
Version Datum Av Ändringar 

0.1 2021.02.19 KC Första utkast 

0.2 2021.03.18 TC Andra utkast och bilder för spelfunktioner tillagda 

0.3 2021.04.20 TC Uppdateringar för certifiering 

0.4 2021.04.26 TC Uppdateringar för certifiering 

0.5 2021.05.03 TC Uppdateringar för certifiering 
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Knights of Fortune är en 5x3 videoslot i klassiskt medeltida tema med utdelning genom 
"sätt att vinna".  Spelet använder en insamlingsmekanism för att samla wild-symboler, 
vinnande högt betalande symboler och speciella guldsymboler. Dessa aktiverar free spins-
läget med olika vinstmultiplikatorer och wild-symboler som returneras till hjulen. 
 
Återbetalningsprocent (RTP): 96.2% 
Köp Bonus RTP: 96,4% 
 
SPELREGLER 

- En videoslot med fem hjul och utdelning genom "sätt att vinna". 
- Det finns 243 möjliga vinstkombinationer. 
- Spelet har tolv symboler, fyra högt betalande, sex lågt betalande, en wild-symbol och 

en speciell guldsymbol. 
- Wild-symbolen ersätter alla andra symboler. 
- Insatsnivån ställs in på knappen för INSATSNIVÅ. 
- AUTOSPEL gör att spelet spelas automatiskt med förvalda antal snurr. 
- Om medeltida free spins-läget aktiveras avslutas autospel automatiskt. 
- Spelare betalas från vänster till höger för tre eller fler matchande symboler på 

intilliggande hjul (se vinsttabell). 
- Endast de högsta matchande kombinationerna per vinstsätt ger utbetalning. 
- Samtidiga eller sammanfallande vinster för olika vinstsätt läggs ihop och betalas. 
- Free spins betalas enligt insatsbeloppet innan du går in i free spins-läge. 
- Vid funktionsfel i spelets hårdvara/mjukvara betalas alla påverkade insatser tillbaka. 
- Autospel är inte tillgängligt i alla jurisdiktioner 

      
 
SPELFUNKTIONER 
 
Kaskad-spins 
 

- Om en vinst förekommer i en betald snurr, eller i en free spin, avlägsnas alla 
vinnande symboler från hjulen och de tomma platserna fylls med nya symboler från 
ovan. 

- Den uppdaterade panelen evalueras igen och eventuella vinster betalas. 
- Kaskaderna fortsätter tills inga nya vinster skapas. 

 
Wild-riddare 
 

- En mätare med fem segment visas. 
- Mätaren visar ursprungligen "0" 
- Ett segment fylls för varje wild-symbol som dyker upp i en betald snurr, eller i en 

kaskad-spin.  
- Mätaren ökar med +1 för varje fem fyllda segment 
- Värdet på mätaren reflekterar antalet wild-symboler som slumpmässigt kommer att 

returneras till hjulen under free spins. 
- Mätaren fortsätter INTE öka under free spins. 
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- Alla wild-symboler returneras till panelen under free spins, så när free spins-läget 
avslutas nollställs mätaren. 

- Högst 80 wild-symboler kan samlas in. 
 
Medeltida multiplikatorer 
 

- En mätare med fem segment visas. 
- Mätarens visar ursprungligen "X1". 
- Varje blå eller grön riddarsymbol  som är del av en vinnande kombination i en betald 

snurr (eller i en kaskad-spin) fyller ett segment.  
- Mätaren ökar med +1 när alla fem segment är fyllda. 
- När free spins-läget aktiveras tillämpas det dominerande vinstmultiplikatorvärdet på 

alla snurr. 
- Mätaren fortsätter INTE öka under free spins. 
- När free spins-läget avslutas återställs mätaren till X1. 
- Ett obegränsat antal multiplikatorer kan samlas in 

 
Medeltida free spins 
 

- En mätare med fem segment visas. 
- Mätaren visar ursprungligen "0 av 8" 
- Slumpmässiga lågt betalande symboler har en speciell guldram som betyder att de är 

en "speciell" version av den symbolen. 
- Varje instans av en "speciell" version av en vanlig symbol som landar i panelen under 

en betald snurr i basspelet (eller dyker upp på hjulen under en kaskad-spin) fyller ett 
segment . 

- Om alla fem segment fylls ökar mätaren med +1. 
- Om mätaren når "8 av 8" aktiveras free spins (åtta snurr tilldelas) 
- Free spins aktiveras efter rundan där minst 40 specialsymboler har samlats in.   
- Free spins återaktiveras ej. 
- När free spins-läget avslutas återställs mätaren till 0 av 8. 

 
Köp Bonus  
 

- Spelare har alternativet att köpa sig in i free spins  
- Kostnaden visas under knappen och bestäms baserat på spelarens nuvarande 

insatsnivå. 
- Spelaren tilldelas åtta free spins.  
- Free spins startar med antingen 13 eller 14 wild-symboler som returneras till hjulen 

(slumpmässigt valda), och en vinstmultiplikator på X3. 
- Inte tillgängligt i alla jurisdiktioner. 

 
 
Värdena på mätarna för wild-riddare, medeltida multiplikatorer och medeltida free spins är 
specifika för varje insatsnivå. Byte av insatsnivå återställer dessa mätarvärden. Om spelet 
inte har spelats tidigare på den valda insatsnivån återställs de till deras startvärde. Om 
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insatsnivån spelades tidigare återställs de till föregående värde, förutsatt att free spins-läget 
inte hade uppnåtts. 
 
SPELFUNKTIONER 
 

 

SNURRKNAPP 
 
Klicka för att starta en spelrunda med 
aktuell insatsnivå. 

 

SNURRKNAPP (VID SNURR) 
 
Klicka för att snabbt stoppa hjul- eller 
vinstanimering. Detta stoppar inte 
autospel. (inte tillgängligt i alla 
jurisdiktioner) 

 

AUTOSPEL KNAPP 
 
Klicka för att öppna popup-menyn för 
autospel. (inte tillgängligt i alla 
jurisdiktioner) 

 

AUTOSPEL KNAPP (MED AUTOSPEL 
AKTIVERAT) 
 
Siffran visar hur många autospelsnurr 
som återstår. Klicka för att stoppa 
autospel (inte tillgängligt i alla 
jurisdiktioner) 

 

INSATSNIVÅ-KNAPP 
 
Klicka för att öppna popup-menyn för 
insatsnivåer 
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KÖP BONUS  
   
Tryck för att gå direkt till free spin-läge. 
Kostnaden för denna funktion visas inuti 
knappens textområde. (Inte tillgängligt i 
alla jurisdiktioner). 

 

MENYKNAPP 
 
Klicka för att se inställningar, vinsttabell 
och spelregler. 

 

LJUDKNAPP 
 
Klicka för att justera ljudet på/av. 

 
 
 
POPUP-MENYER 
 
Insatsbelopp 
 

 
 
Popup-menyn för insatsbelopp visar alla tillgängliga insatsval. Det för närvarande valda 
beloppet markeras vitt. Spelaren kan också klicka på ikonen 'Stäng' för att återgå till spelets 
huvudskärm, utan att ändra insatsbeloppet.   
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Autospel (inte tillgängligt i alla jurisdiktioner) 

 
Popup-menyn för autospel tillåter spelaren att välja antal snurr för autospel. För att spela i 
autospel-läge klickar spelaren på ett av de tillgängliga snurralternativen. Denna knapp 
kommer då att markeras vit. Spelaren måste därefter ange en förlustgräns (måste vara 
större än 0) och klicka på snurrknappen för att bekräfta valet. Menyn döljs och spelaren 
återgår till huvudskärmen med autospel aktiverat.  
 
Spelaren kan också välja att ställa in särskilda villkor för när autospel ska stoppas 
automatiskt. Dessa inkluderar:  
 

- Stoppa autospel när spelaren får en vinst som motsvarar ett förutbestämt 
vinstvärde.  

- Stoppa autospel om saldot ökar med ett belopp angivet av spelaren.  
 
Notera: Om du kopplas från under spelets gång, återgår alla autospelinställningar till 
standardvärden när du laddar om spelet. 
 
 
 
SPELINSTÄLLNINGAR OCH FÖRESKRIFTER  
 
Aktuell tid 
 
Spelklienten visar ständigt aktuell tid (längst ned till vänster på skärmen). Tiden hämtas från 
spelarens dator- eller programklocka.  
 
  
YTTERLIGARE INFORMATION  
 
Följande processer kan omfattas av användarvillkoren för spelsidan.  
  

- Process för hantering av oavslutade spelrundor.  
- Tid för när inaktiva spelsessioner avslutas automatiskt.  

 
Vid funktionsfel i spelets hårdvara/mjukvara ogiltigförklaras alla påverkade spelinsatser och 
utbetalningar. Alla påverkade insatser betalas tillbaka. 
 


