
Tietoa pelistä 

15 Armadillos on viiden rullan, kolmen rivin ja 243 voittotavan peli, jossa voitot maksetaan 
vasemmalta oikealle ja jonka ominaisuuksiin kuuluvat uudelleenpyöräytykset, valintojen 

yhdistelmät, ilmaiskierrokset bonustehoste-ominaisuudella sekä Armadillo Link. 

Wild Uudelleenpyöräytykset 

Yhden tai useamman wildin pyöräyttäminen antaa ilmaisen uudelleenpyöräytyksen voiton maksun 
jälkeen.  Jos yksi tai useampi ylimääräinen wild ilmestyy rullille uudelleenpyöräytyksellä, palkitaan 
pelaaja uudelleenpyöräytyksellä. 

Jos 3 tai useampia wildeja on rullilla kaikkien uudelleenpyöräytysten päättyessä, käynnistyy 
Armadillo Link -ominaisuus. 

WILD-symbolit ilmestyvät rullille 2, 3 ja 4. 

Ilmaiskierroksia ei voida käynnistää Wild Uudelleenpyöräytysten aikana. 

Armadillo Link 

Kaikki Wild uudelleenpyöräytysten aikana ruudulle lukitut wildit muunnetaan Armadillo krediitti-

symboleiksi ja ne saavat satunnaisen palkintoarvon.  Muut symbolit katoavat ja nämä jäljelle jääneet 
sijainnit rullilla pyörähtävät itsenäisesti 3 kertaa, pyrkimyksenä pyöräyttää lisää armadillo krediitti-
symboleja.    Jos vähintään 1 armadillo krediitti-symboli osuu uudelleenpyöräytyksellä, Armadillo 
Link -pyöräytykset palautuvat 3:n. Pelissä on 4 eri armadillo krediitti-symbolia, jotka voivat osua 

Armadillo Link -pyöräytyksillä: 

Tavallinen Armadillo krediitti-symboli – Palkitsee 1x – 100x panos 

Summa Armadillo krediitti-symboli – Palkitsee kaikkien ruudulla olevien [Armadillo] yhteenlasketulla 
summalla.  Esimerkiksi, jos ruudulla on 3 Armadillo-kolikkoa [1x bet, 1x bet, 1x bet] ja 1x panos 
Summa Armadillo krediitti-symboli osuu rullille, Sum Armadillo krediitti-symboli laskee yhteen 
kaikkien muiden kolikoiden (yhteensä 3x panos) arvon sekä oman arvonsa (1x) ja lisää sen omaan 
lähtöarvoonsa (1x), jolla päästään kokonaisvoittoon 5x panos tällä summa armadillo krediitti-
symbolilla. 

Leviävä Armadillo krediitti-symboli – Luo 1-3 ylimääräistä Tavallista Armadillo krediitti-symbolia 
vapaisiin positioihin.  Esimerkiksi, jos ruudulla on 3 Armadillo-kolikkoa [1x bet, 1x bet, 1x bet] ja 
Leviävä Armadillo krediitti-symboli osuu rullille 1x panoksella, silloin 3 (satunnaisesti valittu 1-3) 

uutta Tavallista Armadillo krediitti-symbolia ilmestyy satunnaisiin positioihin (paitsi niihin, joissa on 
jo ruudun 4 kolikkoa) satunnaisilla arvoilla 1x, 5x tai 10x panos (palkitsevat satunnaisesti 1x - 50x 
panos). 

Laajeneva Armadillo krediitti-symboli – Kolikko täyttää kaikki saman pylvään positiot kolikoilla, jos ne 
eivät ole jo kolikoita, palkiten aina seuraavaksi korkeimmalla jättipotilla. 

Täyttämällä kokonaan 1, 2, 3, 4 tai kaikki 5 pylvästä palkitsevat vastaavasti mini, major, mega tai 
grand jättipotilla.  Vain arvokkain jättipotti lasketaan voittoihin Armadillo Linkin jälkeen, muiden 
kolikkovoittojen lisäksi. 

Leviävä Armadillo krediitti-symboli sekä Laajeneva Armadillo krediitti-symboli ovat toisensa 
poissulkevia jokaisella Armadillo Link pyöräytyksellä. 

Paranneltujen Valintojen Yhdistäminen 



Jokaisella 5 eläimellä on vastaava valintabonuksen yhdistämismittari, joka etenee voitoilla.  Alkuun 
jokaisen panostason valintojen määrä on 3. 

Eläinten paranneltujen valintojen yhdistämisominaisuus on erillinen jokaisella panostasolla ja 

panoksen vaihtaminen palauttaa sen panostason tallennetun bonuksen yhdistämismittariin. 

Peruspeliä pelatessa jokainen voitto yhdellä eläimistä täyttää sitä vastaavaa mittaria.  Joka kerta, kun 
eläimen mittari täyttyy kokonaan, eläimen valinnan arvo kasvaa 1 ja mittari palautuu kohti 
seuraavaa valintaa.     Kun ilmaiskierrokset alkavat, pelaaja palkitaan sillä määrällä valintoja, jotka 
valitulle eläimelle oli kertynyt ennen ilmaiskierrosten alkamista.    Ilmaiskierrosten jälkeen eläimen 
valinnat palautuvat alkuperäiseen 3:n. 

Valintamittarit voivat kasvaa 10 saakka. 

 

 

 

 

 

Valinnat ennen ilmaiskierroksia 

Ennen ilmaiskierrosten pelaamista, valinnat tehdään seuraavien paranneltujen bonusten saamiseksi: 

• Voitonkorotus-symboli – Valitun eläimen voitot kasvavat 

• Ylimääräiset Lukitut Eläimet – Valittu symboli lukitaan ylimääräisille 1-3 satunnaisille 
positioille 

• Lukittu Eläinrulla – Valittu symboli lukitaan kaikille rullan 3 positiosta 

• Lukkiutumisen Kasvava Todennäköisyys – Valittu symboli lukkiutuu rullille 
todennäköisemmin 

• 100% Lukkiutumisen Todennäköisyys – Valittu symboli lukkiutuu aina, kun se osuu rullille 

• Ylimääräiset ilmaiskierrokset – Palkintona 1-3 ylimääräistä ilmaiskierrosta 

• +1x Kerroin – Yleinen kerroin ilmaiskierroksilla nousee +1, kerroinvalintoja voi kerätä 
enintään kolme, jolloin yleinen maksimikerroin on 4x. 

• Ylimääräiset Krediitit – Palkintona krediittejä 

 

Ilmaiskierrosbonus 

Pyöräyttämällä 3 tai useampia ilmaiskierros-scattersymboleja käynnistyy ilmaiskierrosbonus.  
Ilmaiskierros-scattersymbolit ilmestyvät vain peruspelissä.    Valitse yksi kokoelmistasi Kotka, 
Pantteri, Alligaattori, Käärme tai Saukko aloittaaksesi ilmaiskierrokset 4, 5, 6, 7 tai 8 pyöräytyksellä.    
Ilmaiskierrosten aloitusmäärä kasvaa kaikilla ylimääräisillä ilmaiskierroksilla, jotka on saavutettu 
ilmaiskierroksia edeltävällä bonusvalinnalla. 



Ilmaiskierrosten aikana aina valitun eläimen osuessa rullille on mahdollista, että se jää paikoilleen 
ilmaiskierrosten loppuun saakka.  Todennäköisyys on suurempi, jos bonusvalintoina ilmaiskierrosten 
ajaksi olivat lukkiutumisen todennäköisyyden nostaminen tai 100% lukkiutumisen todennäköisyys. 

Ilmaiskierrosbonuksen aikana voimassa voivat olla voitonkorotus-symboli, ylimääräiset lukitut 
eläimet, lukittu eläinrulla, lukkiutumisen kasvava todennäköisyys ja 100% lukkiutumisen 
todennäköisyys. 

Ilmaiskierrokset ja Wild Uudelleenpyöräytykset eivät koskaan käynnisty samalla pyöräytyksellä. 

Voittotaulukko 

 Samaa symbolia (x panos) 

 2 3 4 5 

[Eagle] 1 2.5 5 10 

[Panther] 0 2 3 5 

[Crocadile] 0 1.5 2.5 4 

[Snake] 0 1.25 2 3.5 

[Otter] 0 1 1.5 3 

A 0 0.5 1 2 

K 0 0.4 0.9 1.8 

Q 0 0.4 0.8 1.6 

J 0 0.3 0.7 1.4 

10 0 0.3 0.6 1.2 

[Free Spins] 0  2 10 50 

 

 

 Samaa symbolia (x panos) 

 2 3 4 5 

[Boost Eagle] 2 5 10 30 

[Boost Panther] 0 4 6 15 

[Boost Crocadile] 0 3 5 12 

[Boost Snake] 0 2.5 4 10.5 

[Boost Otter] 0 2 3 9 

 

[Wild] Korvaa kaikki symbolit, paitsi [Free Spins Bonus] 

Pelissä on 243 voittotapaa 

 

 

Identtiset symbolit vasemmalta oikealle luovat voittotavan huolimatta siitä, ovatko ne vierekkäin 

rivillä. 



Jos rullalla ei ole symbolia vasemalta oikealle, sen jälkeen seuraavia samoja symboleja ei lasketa 
mahdolliseen symbolivoittoon. 

Samanaikaiset tai toisiaan vastaavat voitot eri voittotavoilla lasketaan yhteen. 

Vain pisin voittava yhdistelmä voittotapaa kohden lasketaan. 

Scatter-voitot kerrotaan kokonaispanoksella. 

Ilmaiskierrokset maksetaan ennen ilmaiskierrostilaan siirtymistä käytetyn panoksen mukaisesti. 

Peliä pelataan 20 krediitillä. Varsinainen voitto vastaa sitä summaa, jonka dynaaminen 
voittotaulukko osoittaa jokaiselle voittotavalle. 

Ilmaiskierros-symboli toimii scatterina. 

Scattervoitot lisätään voittotapojen voittoihin. 

Scatterit voittavat missä tahansa. 

Ilmaiskierroksia ei voi käynnistää uudelleen. 

 

Pelin palautusprosentti (RTP) 

Pelin teoreettinen palautusprosentti (RTP) on 94,7 % 

 


