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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
 

PAY TABLE 

 

•  Asendab kõiki sümboleid välja arvatud . 

• Ilmub ainult rulliutel 5. 

 

• Iga 3  või rohkem päästikule "Tagaajamine neiu" funktsioon. 



 

 

 

 

LINES 

 



 

MÄNGUREEGLID 
• Kõik võidud antakse ainult vasakult paremale, välja arvatud scatter, mis maksab igal pool.  

• Reavõidud korrutatakse krediidi panusega rea kohta. 

• Scatteri võidud korrutatakse kogu krediidi panusega.  

• Kõik võidud ainult valitud ridadel, välja arvatud scatter. 

• Suurim võit ainult igal real. 

• Võidud erinevatel ridadel liidetakse. 

• Scatter võidud lisatakse liinide võitudele.  

• Mängu mängitakse fikseeritud võiduliinidega. 

• Panus ja mängitud read on samad, mis funktsiooni käivitanud mängul. 

 

Salapärane mõõgamees 

•  võib esineda rullidel 2, 3 ja/või 4, kui  ilmub täielikult rullil 5. 

•  Asendab kõiki sümboleid välja arvatud . 

 

Neiu funktsiooni tagaajamine 

• Tasuliste mängude ajal mis tahes 3, 4 või 5  annab vastavalt 5, 10 või 15 tasuta mängu. 

• Tasuta mängude ajal,  ilmub ainult rullidel 1, 2, 3 ja 4. 

• Tasuta mängude ajal, mis tahes 3 või rohkem  sümbolit annavad täiendavad 5 tasuta 

mängu. 

• Tasuta mängude ajal,  katab kogu rulli 5. 

• Tasuta mängude ajal,  võib esineda rullidel 2, 3 ja/või 4. 

•  Asendab kõiki sümboleid välja arvatud  

•  ja  tasuta mängude funktsiooni ajal ei saa võita. 

• Krediidipanus ja mängitud read on samad, mis mängus, mis funktsiooni käivitas. 

 



Jackpot funktsioon 

• 5 ühesugust ,  , , , või  ilma  või  valgustatud real   auhinna 

 jackpotid. 

• 5 ühesugust , , , , ,  või , ilma  või  valgustatud 

real  auhinna  jackpotid.  

• 5 ühesugust ,  , , , või  with   või  valgustatud real  auhinna 

 jackpotid. 

• 5 ühesugust , , , , ,  või , with  või  valgustatud 

real   auhinna  jackpotid. 

•  ja   tasuta mängude funktsiooni ajal ei saa võita. 

 

 


