
Queen of Egypt Exotic Wilds spēles noteikumi 

Queen of Egypt Exotic Wilds ir 5 spoļu un 3 rindu video spēļu automāts ar 243 variantu laimestiem 
un eksotiskiem aizstājējsimboliem, kas parādās bieži un katrā griezienā piešķir atšķirīgu reizinātāju 

Katra grieziena beigās, katrs [Exotic Wild], kas nolaižas uz spolēm, izplešas pa visu spoli, un tam tiek 
piešķirts nejaušs reizinātājs diapazonā no 2x līdz 7x. Eksotiskie aizstājējsimboli tiek skaitīti tikai kā 1 
variants uz katras spoles. Ja vienā griezienā uz spolēm nolaižas vairāk nekā viens eksotiskais 
aizstājējsimbols, laimesti, kuros ir ietverti eksotiskie aizstājējsimboli, izmanto visu griezienā iekļauto 
eksotisko aizstājējsimbolu kopsummu. 

Faktiskā izmaksa ir vienāda ar dinamiskajā izmaksu tabulā norādīto katra laimētā laimestu varianta 
vērtību kopsummu. Vienlaicīgi vai sakrītoši laimesti tiek summēti. Izkaisīto simbolu laimesti, ja tādi ir, 
tiek pieskaitīti variantu laimestiem. 

Eksotiskie aizstājējsimboli aizstāj visus simbolus, izņemot bezmaksas griezienu piramīdas izkaisīto 
simbolu. 

 

Bezmaksas griezieni un izvēlieties svārstīguma iespējas 

Pamatspēlē uzgriežot 3 vai vairāk [Pyramid Scatter], tiek aktivizēti bezmaksas griezieni. Bezmaksas 
griezieni tiek izspēlēti ar aktivizācijas grieziena likmi. 

Izvēlieties 1 no 3 bezmaksas griezienu iespējām, sākot ar vidēju un beidzot ar ekstrēmu svārstīgumu 

 

Reizinātāja uzlabojuma   iespēja piešķir 12 sākotnējos bezmaksas griezienus ar vidēju svārstīgumu 

3 [Pyramid Scatter] piešķir papildu 12 bezmaksas griezienus. 

Katrs [Special symbol] piešķir papildu bezmaksas griezienu un palielina eksotisko aizstājējsimbolu 
reizinātāju vērtības no 1 līdz 3. Paaugstinājums tiek veikts, turpmāk uzgrieztajiem reizinātājiem 
pievienojot nejauši izvēlētu lielumu (no 1 līdz 3). Piemēram, ja reizinātāju diapazons tiek palielināts 
par 3, tad 2x līdz 7x diapazonu nākamajiem eksotiskajiem aizstājējsimboliem aizstāj ar jaunu 5x līdz 
10x diapazonu, jo piešķirtais reizinātājs tiek palielināts par 3, sliktākajā gadījumā izveidojot 2+3 = 5x, 
bet labākajā gadījumā 7+3 = 10x. 

Eksotisko aizstājējsimbolu palielinātais reizinātājs tiek piemērots visiem aizstājējsimboliem visos 
atlikušajos bezmaksas griezienos, ieskaitot griezienu, kurā nolaidās [Special Symbol]. Bezmaksas 
griezienu laikā nolaižoties vēl citiem [Special Symbol], eksotiskā aizstājējsimbola reizinātāji turpina 
palielināties, vienmēr pievienojot visu no [Special Symbols] iegūto reizinātāja palielinājumu summu.  
No īpašajiem simboliem iegūtā palielinātā reizinātāja maksimālā vērtība ir +20x. 

 

Iespēja ekstra eksotiskie piešķir 10 sākotnējos bezmaksas griezienus ar augstu svārstīgumu 

3 [Pyramid Scatter] piešķir papildu 10 bezmaksas griezienus. 

Sakrājiet [Scarab Symbol], lai vairāk simbolu pārvērstu par aizstājējsimboliem. 

Sakrājot 3 [Scarab Symbol], visi [SH1] simboli tiks pārvērsti par [Exotic Wild] 

Sakrājot vēl 3 [Scarab Symbol], visi [H1] simboli tiks pārvērsti par [Exotic Wild] 

Sakrājot vēl 3 [Scarab Symbol], visi [H2] simboli tiks pārvērsti par [Exotic Wild] 



Sakrājot vēl 3 [Scarab Symbol], visi [H3] simboli tiks pārvērsti par [Exotic Wild] 

Sakrājot vēl 3 [Scarab Symbol], visi [H4] simboli tiks pārvērsti par [Exotic Wild] 

Kad ir sakrāti 15 [Scarab Symbol], papildu [Scarab Symbol] sakrāšana neko nemaina. 

Iespēja   ekstrēmie XXX piešķir 8 sākotnējos bezmaksas griezienus ar ekstrēmu svārstīgumu 

3 [Pyramid Scatter] piešķir papildu 8 bezmaksas griezienus. 

Eksotiskā aizstājējsimbola reizinātāji ekstrēmo XXX bezmaksas griezienu iespējas laikā vienmēr 
izmaksā no 4x līdz 9x. Turklāt, vienā un tajā pašā griezienā uzgriežot vairākus eksotiskos 
aizstājējsimbolus, palielinās laimesta potenciāls, jo kopējais laimesta reizinātājs tiek aprēķināts, nevis 
saskaitot visus laimestā iekļautos reizinātājus, bet gan tos reizinot. 

 

Katru reizi, kad uz spolēm nolaižas vismaz viens [Exotic Wild], papildu reizinātājam pastāv iespēja 
aktivizēt arī džekpotu.  Katru reizi, kad uz spolēm nolaižas vismaz viens [Exotic Wild], papildu 
reizinātājam pastāv iespēja aktivizēt arī džekpotu. Animācija parāda, kāda ir iespējamība aktivizēt 
bonusu, un, ja tas tiek nejauši aktivizēts, spēle pāriet uz džekpota izvēles bonusu. Džekpota bonusu 
var aktivizēt tikai pamatspēlē. 

Džekpota izvēles bonusa laikā tiek piedāvātas 12 izvēles, kas atklās mini, nelielo, lielo vai mega 
džekpotu. Izvēle tiek veikta, līdz tiek atklāti 3 vienādi džekpoti. Pēc tam bonuss beidzas, un tiek 
piešķirts attiecīgais džekpots. 

Teorētiskais spēlē ieguldītās naudas atmaksāšanās rādītājs šai spēlei ir diapazonā no 94,61% - 
94,75% 

Kad spēlētājs reizinātāja uzlabojumā izvēlas spēlēt bezmaksas griezienu, RTP ir 94,75% 


