
Queen of Egypt Exotic Wilds Žaidimo Taisyklės 

Queen of Egypt Exotic Wilds yra 5 ričių, 3 eilučių, 243 "būdų apmokėjimai" video žaidimų automatas 
su dažnai pasitaikančiais Egzotiniais Laukiniais ir apdovanojantis kiekviename sukime su skirtingais 
daugikliais. 

Kiekvieno sukimo pabaigoje, kiekvienas [Exotic Wild], kuris iškrenta ant ričių išsiplės per visą ritę ir 
jam bus paskirtas atsitiktinis daugiklis nuo 2x iki 7x. Egzotiniai Laukiniai yra skaičiuojami tik kaip 1 
būdas vienoje ritėje. Jei to paties sukimo metu ekrane iškrenta daugiau nei vienas egzotinis laukinis, 
laimėjimai, apimantys kelis Egzotinius Laukinius bus sumuojami su visais Egzotiniais Daugikliais, 
esančiais sukime. 

Faktinė išmoka yra lygi dinaminių išmokėjimo lentelės verčių sumai, atitinkančiai kiekvieną laimėtą 
laimėjimo būdą.  Pridedami lygiagretūs arba sutampantys laimėjimai. Išsklaidymo Laimėjimai, jei 
tokių yra, yra pridedami prie Būdų laimėjimų. 

Egzotiniai Laukiniai pakeičia visus simbolius išskyrus nemokamų sukimų piramidės išsklaidymą. 

 

Nemokami Sukimai ir pasirinkite savo kintamumo parinktis. 

Pagrindinio žaidimo metu iškritus 3 ar daugiau [Pyramid Scatter] aktyvuojami nemokami sukimai.  
Nemokami sukimai yra žaidžiami aktyvuojančio sukimo statymu. 

Pasirinkite 1 iš 3 Nemokamo Sukimo parinkčių, skirtų Kintamumui nuo Vidutinio iki Ekstremalaus 

 

Daugiklio Pakėlimo   parinktis apdovanoja 12 Pradinių Nemokamų Sukimų su Vidutiniu Kintamumu 

3 [Pyramid Scatter] Apdovanoja papildomais 12 Nemokamų Sukimų. 

Kiekvienas [Special symbol] apdovanoja papildomu nemokamu sukimu ir padidina Egzotinių Laukinių 
daugiklio sumas nuo 1 iki 3. Padidinimas atliekamas pridedant atsitiktinai parinktą sumą (nuo 1 iki 3) 
prie iškritusių daugiklių. Pavyzdžiui, jei daugiklio diapazonas yra padidinamas 3, tada vietoj to, kad 
diapazonas būtų nuo 2x iki 7x, naujasis būsimų egzotinių laukinių diapazonas bus nuo 5x iki 10x, nes 
laimėtas daugiklis yra padidinamas 3, todėl blogiausiu atveju 2+3 = 5x arba geriausiu atveju 7+3 = 
10x. 

Padidintas "Egzotinių Laukinių" daugiklis taikomas visiems laukiniams per visus likusius nemokamus 
sukimus, įskaitant sukimą, kuriame iškrito [Special Symbol]. Kai daugiau [Special symbol] iškrenta 
nemokamų sukimų metu, Egzotinio Laukinio daugikliai ir toliau didės, visada pridedant visą daugiklio 
padidinimų sumą iš [Special symbol].  Padidintas Specialių Simbolių daugiklis yra ribojamas iki +20x 

 

Papildoma Egzotika parinktis suteikia 10 Pradinių Nemokamų Sukimų su Dideliu Kintamumu 

3 [Pyramid Scatter] Apdovanoja papildomais 10 Nemokamų Sukimų. 

Surinkite [Scarab Symbol], kad daugiau simbolių paverstumėte laukiniais. 

Surinkus 3 [Scarab Symbol] visi [SH1] Simboliai bus paversti į [Exotic Wild] 

Surinkus dar 3 [Scarab Symbol] visi [H1] Simboliai bus paversti į [Exotic Wild] 

Surinkus dar 3 [Scarab Symbol] visi [H2] Simboliai bus paversti į [Exotic Wild] 

Surinkus dar 3 [Scarab Symbol] visi [H3] Simboliai bus paversti į [Exotic Wild] 



Surinkus dar 3 [Scarab Symbol] visi [H4] Simboliai bus paversti į [Exotic Wild] 

Surinkus 15 [Scarab Symbol], didesnis [Scarab Symbol] neturi jokio poveikio. 

Ekstremalus XXX parinktis suteikia 8 Pradinius Nemokamus Sukimus su Ekstremaliu Kintamumu 

3 [Pyramid Scatter] apdovanoja papildomais 8 Nemokamų Sukimų. 

Egzotinių Laukinių Daugikliai, Ekstremalių XXX nemokamų sukimų pasirinkimo metu visada moka nuo 
4x iki 9x. Taip pat, kelių egzotinių laukinių elementų iškritimas tuo pačiu sukimu padidino laimėjimo 
potencialą, nes bendras laimėjimo daugiklis yra apskaičiuojamas imant visų į laimėjimą įtrauktų 
daugiklių sandaugą, o ne sumą. 

 

Kas kartą, kai bent vienas [Exotic Wild] iškrenta ritėse, kartu su daugikliu, yra tikimybė, kad bus 
aktyvuotas jackpot. Kas kartą, kai bent vienas [Exotic Wild] iškrenta ritėse, kartu su daugikliu, yra 
tikimybė, kad bus aktyvuotas jackpot. Norint parodyti aktyvavimo galimybę yra rodoma animacija ir 
jei atsitiktine tvarka aktyvuojama, žaidimas pereis prie jackpot premijos pasirinkimo. Jackpot premija 
gali būti aktyvuota tik pagrindiniame žaidime. 

Jackpot pasirinkimo premijos metu pasirenkama 12 galimų prizų, kurie atskleidžia mini, mažas, 
pagrindinis arba mega jackpot daromus pasirinkimus. Pasirinkimai yra atliekami iki 3 sutampančių 
jackpot atskleidimo, kurie baigs premiją ir apdovanos jackpot, kuris turi 3 atskleidimus. 

Teorinė grąža žaidėjui už žaidimą yra nuo 94,61% - 94,75%. 

Kai žaidėjas pasirenka žaisti nemokamus sukimus Daugiklio stiprintuve, RTP yra 94,75%. 


