
Queen of Egypt Exotic Wilds Pelin Säännöt 

Queen of Egypt Exotic Wilds on 5 rullan ja 3 rivin, 243 ‘voittotavan’ videokolikkopeli, jonka 
ominaisuuksiin kuuluvat tiheään ilmestyvät Exotic Wildsit, jotka palkitsevat erilaisilla kertoimilla 
jokaisella pyöräytyksellä. 

Jokaisen pyöräytyksen jälkeen, jokainen rullille osuva [Exotic Wild] laajenee koko rullan kokoiseksi ja 
saa satunnaisen kertoimen 2x-7x. Exotic Wilds lasketaan vain 1 voittosuunnalle rullaa kohden. Jos 
useampi kuin yksi exotic wild osuu ruudulle samalla pyöräytyksellä, useamman Exotic Wildin 
sisältäviin voittoihin käytetään kaikkia Exotic Kertoimia kyseiseltä pyöräytykseltä. 

Varsinainen voitto vastaa sitä summaa, jonka dynaaminen voittotaulukko osoittaa jokaiselle 
voittotavalle. Samanaikaiset tai toisiaan vastaavat voitot lasketaan yhteen. Scattervoitot, mikäli niitä 
on, lisätään voittosuuntien voittoihin. 

Exotic Wilds korvaavat kaikki symbolit paitsi ilmaiskierrosten pyramidi-scatteria. 

 

Ilmaiskierrokset ja valitse volatiliteettisi -vaihtoehdot 

Osumalla 3 tai useamman [Pyramid Scatter] peruspelin aikana laukeavat ilmaiskierrokset.  
Ilmaiskierrokset pelataan samalla panoksella kuin ne käynnistänyt pyöräytys. 

Valitse yksi kolmesta ilmaiskierrosvaihtoehdosta keskisuuresta äärimmäisen korkeaan volatiliteettiin 

 

Kerrointehoste -vaihtoehto palkitsee 12 alustavalla ilmaiskierroksella ja keskisuurella volatiliteetilla 

3 [Pyramid Scatter] palkitsevat 12 ylimääräisellä ilmaiskierroksella. 

Jokainen [Special symbol] palkitsee ylimääräisellä pyöräytyksellä ja korottaa Exotic Wildsien 
kertoimien summia yhdestä kolmeen. Korotus tapahtuu lisäämällä satunnainen valittu summa (1-3) 
osuneeseen kertoimeen. Esimerkiksi, jos kerroinväliä korotetaan 3:lla, sen sijaan että tulevien exotic 
wildsien kerroin olisi 2x-7x, se onkin 5x-10x, koska palkintona oleva kerroin kasvaa 3:lla, jolloin 
huonoimmillaan tulos on 2+3 = 5x ja parhaimmillaan 7+3 = 10x. 

Korotettu "Exotic Wilds"-kerroin on voimassa kaikilla jäljellä olevilla ilmaiskierroksilla, mukaan lukien 
pyöräytyksen, jolla [Special Symbol] on ilmestynyt. Kun useampia [Special Symbol] osuu 
ilmaiskierrosten aikana, Exotic Wild -kertoimet jatkavat kasvamistaan lisäten [Special Symbols] 
määrittelemän kertoimen korotusten summan voimassa olevaan kertoimeen. Korotettu kerroin 
Erikoissymboleista voi olla korkeintaan +20x. 

 

Extra Exotic-vaihtoehto palkitsee alustavalla 10 korkean volatiliteetin ilmaiskierroksella 

3 [Pyramid Scatter] palkitsevat 10 ylimääräisellä ilmaiskierroksella. 

Kerää [Scarab Symbol] kääntääksesi lisää symboleita wildeiksi. 

Keräämällä 3 [Scarab Symbol] kaikki [SH1] symbolit kääntyvät [Exotic Wild] symboleiksi 

Keräämällä 3 [Scarab Symbol] lisää, kaikki [H1] symbolit kääntyvät [Exotic Wild] symboleiksi 

Keräämällä 3 [Scarab Symbol] lisää, kaikki [H2] symbolit kääntyvät [Exotic Wild] symboleiksi 

Keräämällä 3 [Scarab Symbol] lisää, kaikki [H3] symbolit kääntyvät [Exotic Wild] symboleiksi 



Keräämällä 3 [Scarab Symbol] lisää, kaikki [H4] symbolit kääntyvät [Exotic Wild] symboleiksi 

Sen jälkeen kun 15 [Scarab Symbol] on kerätty, [Scarab Symbol] keräämisellä ei ole vaikutusta. 

Extreme XXX -vaihtoehto palkitsee alustavalla 8 äärimmäisen korkean volatiliteetin ilmaiskierroksella 

3 [Pyramid Scatter] palkitsevat 8 ylimääräisellä ilmaiskierroksella. 

Exotic Wilds kertoimet Extreme XXX ilmaiskierroksilla maksavat aina 4x - 9x. Lisäksi useamman exotic 
wildsin pyöräyttäminen samalla pyöräytyksellä tarjoaa mahdollisuuden isompiin voittoihin, koska 
voittokerroin lasketaan kertomalla voittoon osallisena olevat kertoimet sen sijaan, että ne 
laskettaisiin yhteen. 

 

Aina, kun vähintään yksi [Exotic Wild] osuu rullille, kertoimen lisäksi on mahdollista laukaista 
jättipotti. Aina, kun vähintään yksi [Exotic Wild] osuu rullille, kertoimen lisäksi on mahdollista 
laukaista jättipotti. Animaatio näyttää laukaisemisen todennäköisyyden ja jos se käynnistyy 
satunnaisesti, peli siirtyy jättipotin valintabonukseen. Jättipottibonus voidaan laukaista vain 
peruspelissä. 

Jättipotinvalinta-bonuksessa valittavana on 12 valintaa, joihin kuuluvat mini-, minor-, major- ja 
mega-jättipotit. Valintoja tehdään niin pitkään, kunnes 3 samaa jättipottia on paljastettu ja 
bonusosio päättyy palkiten paljastetulla jättipotilla. 

Pelin teoreettinen palautusprosentti on 94,61 % - 94,75 % 

Kun pelaaja valitsee pelattavaksi ilmaiskierroksen kerrointehostimella, RTP on 94,75 % 


