
Reguli de Joc Queen of Egypt Exotic Wilds 

Queen of Egypt Exotic Wilds este un slot video cu 5 role pe 3 rânduri, 243 de „modalități de plată”, 
care prezintă Wild-uri Exotice care apar frecvent și care recompensează diferiți multiplicatori la 
fiecare rotire. 

La sfârșitul fiecărei rotiri, fiecare [Exotic Wild] care aterizează pe role va extinde întreaga rolă și va 
avea un multiplicator aleator atribuit de la 2x la 7x.  Wild-urile Exotice se numără doar ca o singură 
direcție per rolă.  Dacă mai mult de un wild exotic aterizează pe ecran în timpul aceleiași rotiri, 
câștigurile care includ mai multe wild-urii exotice iau suma tuturor multiplicatorilor exotici incluși în 
rotire. 

Plata reală este egală cu suma valorilor din tabelul de plăți dinamice corespunzătoare fiecărei 
modalități de câștig câștigate.  Se adaugă câștiguri simultane sau coincidente.  Câștigurile Scatter, 
dacă există, sunt adăugate la modalități de câștig 

Wild-urile Exotice înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția rotirilor gratuite pyramid scatter. 

 

Rotiri Gratuite și alegeți opțiunile de volatilitate 

Aterizarea a 3 sau mai multe [Pyramid Scatter] în timpul jocului de bază declanșează rotiri gratuite.  
Rotirile gratuite sunt jucate la pariul rotirii de declanșare. 

Alegeți una din cele 3 opțiuni de Rotiri Gratuite pentru Volatilitate Medie până la Extremă 

 

Opțiunea de Multiplicator Boost acordă 12 Rotiri Gratuite Inițiale cu Volatilitate Medie 

3 [Pyramid Scatter] acordă încă 12 Rotiri Gratuite suplimentare. 

Fiecare [Special symbol] acordă o rotire gratuită suplimentară și crește sumele multiplicatoare ale 
Wild-urilor Exotice de la 1 la 3. O creștere se realizează prin adăugarea sumei alese aleatoriu (de la 1 
la 3) la multiplicatorii care aterizează.  De exemplu, dacă intervalul multiplicatorului este mărit cu 3, 
atunci, în loc să aibă un interval de 2x până la 7x, noul interval pentru viitoarele wild-uri exotice va fi 
de 5x până la 10x, deoarece multiplicatorul acordat este mărit cu 3, rezultând în cel mai rău caz 2+3 
= 5x sau cel mai bun caz 7+3 = 10x. 

Multiplicatorul crescut de pe „Wild-urile exotice” se aplică tuturor wild-urilor pentru toate rotirile 
gratuite rămase, inclusiv rotirea pe care [Special Symbol] a aterizat.  Pe măsură ce mai multe [Special 
Symbol] aterizează în timpul rotirilor gratuite, multiplicatorii Exotic Wild vor continua să crească și 
mai mult, adăugând întotdeauna suma tuturor creșterilor multiplicatoare din [Special Symbols].  
Multiplicatorul crescut de la Simbolurile Speciale este limitat la +20x 

 

Opțiunea Extra Exotic acordă 10 Rotiri Gratuite Inițiale cu Volatilitate Ridicată 

3 [Pyramid Scatter] acordă încă 10 Rotiri Gratuite suplimentare. 

Colectați [Scarab Symbol] pentru a converti mai multe simboluri în wild-uri. 

Colectarea a 3 [Scarab Symbol] va converti toate Simbolurile [SH1] în [Exotic Wild] 

Colectarea a încă 3 [Scarab Symbol] va converti toate Simbolurile [H1] în [Exotic Wild] 

Colectarea a încă 3 [Scarab Symbol] va converti toate Simbolurile [H2] în [Exotic Wild] 



Colectarea a încă 3 [Scarab Symbol] va converti toate Simbolurile [H3] în [Exotic Wild] 

Colectarea a încă 3 [Scarab Symbol] va converti toate Simbolurile [H4] în [Exotic Wild] 

După ce sunt colectate 15 [Scarab Symbol], colectarea mai multor [Scarab Symbol] nu are efect. 

Opțiunea Extreme XXX acordă 8 Rotiri Gratuite Inițiale cu Volatilitate Extremă 

3 [Pyramid Scatter] acordă încă 8 Rotiri Gratuite suplimentare. 

Multiplicatorii Exotic WIld în timpul opțiunii de rotiri gratuite Extreme XXX plătesc întotdeauna de la 
4x la 9x.  În plus, obținerea mai multor wild-uri exotice pe aceeași rotire a amplificat potențialul de 
câștig, deoarece multiplicatorul total al câștigului este calculat luând împreună produsul tuturor 
multiplicatorilor incluși în câștig, mai degrabă decât suma. 

 

De fiecare dată când cel puțin un [Exotic Wild] aterizează pe role, în plus față de multiplicator, există 
șansa ca premiul bonus să se declanșeze.  De fiecare dată când cel puțin un [Exotic Wild] aterizează 
pe role, în plus față de multiplicator, există șansa ca premiul bonus să se declanșeze. Este afișată o 
animație pentru a arăta șansa de declanșare și, dacă este declanșată aleatoriu, jocul va trece la 
bonusul de alegere a premiului.  Bonusul premiu poate fi declanșat doar în jocul de bază. 

În timpul bonusului de alegere a premiului, se fac 12 alegeri disponibile care vor dezvălui premiile 
mini, minore, majore sau mega.  Alegerile sunt făcute până când 3 premii potrivite dezvăluie care va 
încheia bonusul și va acorda premiul care are 3 dezvăluiri. 

Câștigul teoretic al jucătorului pentru joc variază de la 94,61% - 94,75% 

Când jucătorul alege să joace rotirea gratuită în Multiplicatorul booster, RTP-ul este de 94,75% 


