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FashionTV Highlife – Spelregler
FashionTV Highlife är en glamorös och lyxig videoslot som spelas på 4x4x5x4x4
hjuluppsättning med en "way pays"-mekanik (1 280 vinstvägar). Inspirerad av den stilfyllda
världen från mode-TV innehåller spelet en speciell högbetalande symbol som kan knuffas och
förvandlas till staplad wild samt en ökande vinstmultiplikator som är aktiv både i huvudspelet
och i free spins-bonusfunktion.

Den teoretiska återbetalningen till spelare sett över 1 miljard simulerade spel är: 94,5%
Köp Bonus RTP: 95,2%
SPELREGLER
- Spelet spelas en 4x4x5x4x4 hjuluppsättning.
- Spelet har en "ways pays"-mekanik med 1 280 betalande vinstvägar.
- Hjulen har 14 symboler inklusive 3 högt betalande, 3 medium betalande, 5 lågt
betalande, en wild, en fullt expanderande wild och en scatter.
- Wild-symbolen ersätter alla andra symboler förutom scatter.
- Insatsnivån ställs in på knapparna i INSATSNIVÅ.
- AUTOSPEL gör att spelet spelas automatiskt med förvalda antal snurr.
- Spelaren betalas enligt vinsttabellen.
- Spelfältet beräknas från vänster till höger på angränsande hjul med början från hjulet
längst till vänster.
- Endast de högsta matchande kombinationerna per vinstsätt ger utbetalning.
- Samtidiga eller sammanfallande vinster för olika vinstsätt läggs ihop och betalas.
- Free spins betalas enligt det insatsbelopp som ställts in innan free spins bonusläge
aktiveras.
- Under huvudspelet är wildsymbolen enbart tillgänglig på hjul 1 och hjul 2.
- Funktionsfel ogiltigförklarar alla insatser och spel.
SPELFUNKTIONER
Speciell knuffande HP1
- HP1 finns både som vanlig symbol och som en särskild knuffande symbol som kan nå
en full höjd på 5 symboler högt.
- Den speciella knuffande symbolen kan enbart visas på mittenhjulet.
- Vid varje vinst kommer den speciella knuffande symbolen att expandera och aktivera
ett gratis re-spin på hjul 1, 2, 4 och 5.
- Varje knuff ökar en vinstmultiplikator med +1 upp till maximala X5.
- När gratis re-pin är avslutad och alla vinster är beräknade kommer multiplikatorn
återställas till x1.
- En förlust i påföljande gratis re-spin återställer multiplikatorn till x1.
- Wild-symbolen med full höjd ersätter alla symboler utom scatter-symbolen.
Bonussymboler
- Bonus scatters kan landa var som helst på hjulen.
- När 3, 4, eller 5 scatters landar delas 12, 15 respektive 20 free spins ut och spelaren
tas till Free Spins-bonusfunktion.
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-

Free spins kan endast aktiveras under betalda spin i huvudspelet (inte under gratis respin eller under Free Spin-bonusfunktion).

Free spins-bonusfunktion
- Den speciella knuffande HP1 symbolen kan också visas i Free Spins.
- Varje knuff på mittenhjulet ökar vinstmultiplikatorn för att potentiellt kunna leverera
en total funktionsvinst på upp till 20 000x.
- I händelse av förlust i påföljande gratis re-spin kommer innevarande multiplikator att
kvarstå.
- Varje vinst multipliceras med värdet på multiplikatorn i slutet av free spins eller gratis
re-spin.
- Det finns inga scatters på hjulen under free spins, och free spins kan inte
återaktiveras.
Köpa funktioner

Spelare kan köpa följande funktioner och förstärkta satsningar genom att använda knappen
för specialsatsningar. Detta öppnar en meny som visar tillgängliga satsningar och kostnader.
Dessa valfria funktioner är inte tillgängliga i alla jurisdiktioner eller med alla operatörer.
Köp av bonus
- Spelare har alternativet att köpa sig in i free spins.
- Free spins startar med 12, 15 eller 20 free spins.
- Kostnaden är 90x aktuell insatsnivå.
Köp av Speciell Knuff med fullt utökad wild
- Spelare kan välja att betala för att aktivera den speciella knuff-funktionen.
- Den speciella knuffen aktiveras med HP1 symbolen fullt expanderad och förvandlad
till en wild.
- Kostnaden är 6,5x aktuell insatsnivå.

SPELFUNKTIONER
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SNURRKNAPP
Klicka för att starta en spelrunda med
aktuell insatsnivå.

SNURRKNAPP (VID SNURR)
Klicka för att snabbt stoppa hjul- eller
vinstanimering. Denna knapp stoppar ej
autospel.

AUTOSPEL KNAPP
Klicka för att öppna autospelets popupmeny.

AUTOSPEL KNAPP (MED AUTOSPEL
AKTIVERAT)
Siffran visar hur många autospelsnurr
som återstår. Klicka för att stoppa
autospel.
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INSATSKNAPP
Klicka för att öppna popup-menyn för
insatser.

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 insatser/linje och alternativ för vinstlinjer.
Det för närvarande valda beloppet markeras vitt. Spelaren kan också klicka på ikonen
'Tillbaka' för att återgå till spelets huvudskärm, utan att ändra insatsbeloppet.
Autospel
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Popup-menyn för autospel låter spelaren välja x antal snurr som ska spelas automatiskt. 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.
Autospel är inte tillgängligt i alla jurisdiktioner.
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.
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