
Queen of Egypt Exotic Wilds mängureeglid 

Queen of Egypt Exotic Wilds on 5 rullikuga 3 rea, 243 võiduliiniga videoslot, mis sisaldab sageli 
esinevaid eksootilisi wilde ja annab iga keerutusega erinevaid kordajaid. 

Iga keerutuse lõpus laiendab iga [Exotic Wild] mis rullikutele langeb laiendab kogu rullikut ja sellele 
määratakse juhuslik kordaja vahemikus 2x kuni 7x. Eksootilised wildid lähevad arvesse ainult ühel 
suunal rulliku kohta. Kui sama keerutuse ajal satub ekraanile rohkem kui üks eksootiline wild 
võetakse võitudele, mis sisaldavad mitut eksootilist wildi, kõigi keerutusega kaasatud eksootiliste 
kordajate summa. 

Tegelik väljamakse võrdub igale võidetud võiduliinile vastavate dünaamiliste maksetabelite väärtuste 
summaga. Samaaegsed või kokkulangevad võidud liidetakse. Scatteri võidud, kui neid on, liidetakse 
võiduliinide võitudele 

Exotic Wilds asendavad kõiki sümboleid, välja arvatud tasuta keerutuste püramiidi scatter. 

 

Tasuta keerutused ja volatiilsuse valikud 

Saades 3 või rohkem [Pyramid Scatter] põhimängu ajal käivitab tasuta keerutused. Tasuta 
keerutused mängitakse käivitava keerutuse panusega. 

Valige üks kolmest tasuta keerutuse valikust keskmise kuni ekstreemse volatiilsusega 

 

Kordaja võimenduse valik annab 12 algset keskmise volatiilsusega tasuta keerutust 

3 [Pyramid Scatter] annab täiendavad 12 tasuta keerutust. 

Iga [Special symbol] annab täiendava tasuta keerutuse ja suurendab eksootiliste wildide kordaja arvu 
1-lt 3-le. Suurendamine toimub lisades juhuslikult valitud arv (1 kuni 3). kordajatele, mis maanduvad.  
Näiteks kui kordaja vahemikku suurendatakse 3 võrra, siis 2x kuni 7x vahemiku asemel on tulevaste 
eksootiliste wildide uus vahemik 5x kuni 10x, kuna antud kordajat suurendatakse 3 võrra, mille 
tulemuseks on halvimal juhul 2+3 = 5x või parimal juhul 7+3 = 10x. 

"Eksootiliste wildide" keerutuste suurendatud kordaja kehtib kõikidele ülejäänud tasuta 
keerutustele, sealhulgas keerutusele kus tuleb [Special Symbol]. Mida rohkem [Special Symbol] 
tasuta keerutuste ajal tuleb, kasvavad Eksootiliste wildi kordajad veelgi, lisades alati kõigi [Special 
Symbol] kordajate suurenemiste summad. Erisümbolite suurendatud kordaja ülempiir on +20x. 

 

Täiendav eksootilise valik annab 10 algset tasuta keerutust kõrge volatiilsusega 

3 [Pyramid Scatter] annab täiendavad 10 tasuta keerutust. 

Kogu [Scarab Symbol] muutmaks rohkem sümboleid wildideks. 

3 [Scarab Symbol] saamine muudab [SH1] sümbolid [Exotic Wild] sümboliks 

3 või rohkem [Scarab Symbol] saamine muudab [H1] sümbolid [Exotic Wild] sümboliks 

3 või rohkem [Scarab Symbol] saamine muudab [H2] sümbolid [Exotic Wild] sümboliks 

3 või rohkem [Scarab Symbol] saamine muudab [H3] sümbolid [Exotic Wild] sümboliks 

3 või rohkem [Scarab Symbol] saamine muudab [H4] sümbolid [Exotic Wild] sümboliks 



Peale 15 [Scarab Symbol] kogumist ei oma [Scarab Symbol] kogumine mõju. 

Ekstreemne XXX valik annab 8 algset tasuta keerutust ekstreemse volatiilsusega 

3 [Pyramid Scatter] annab täiendavad 8 tasuta keerutust. 

Eksootilised wild kordajad ekstreemsete XXX tasuta keerutuste ajal maksavad alati 4x kuni 9x. Lisaks 
on mitme eksootilise wildi maandumisel samal keerutusel suurendatud võidupotentsiaali, kuna 
koguvõidu kordaja arvutamisel võetakse kõigi võidus sisalduvate kordajate korrutis, mitte summa. 

 

Iga kord kui vähemalt üks [Exotic Wild] maandub rullikutele on lisaks kordajale võimalus jackpoti 
käivitumiseks. Iga kord kui vähemalt üks [Exotic Wild] maandub rullikutele on lisaks kordajale 
võimalus jackpoti käivitumiseks. Kuvatakse animatsioon, mis näitab käivitamise võimalust ja 
juhusliku käivitamise korral läheb mäng üle jackpoti valiku boonusele. Jackpoti boonust saab 
käivitada ainult põhimängus. 

Jackpoti valiku boonuse ajal on 12 valikut, mis avavad mini, minor, major või mega jackpotid kui 
tehakse valikuid. Valitakse seni, kuni selgub 3 sobivat jackpotti, mis lõpetab boonuse ja annab 
auhinna, milleks on 3 sümboliga avatud jackpot. 

Mängija teoreetiline tagasimakse jääb vahemikku 94,61–94,75%. 

Kui mängija otsustab kordaja võimenduses tasuta keerutust mängida, on RTP 94,75%. 


