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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
PAY TABLE 

 

•  Aντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από . 

• Eμφανίζεται μόνο στις στήλες 5. 

 

• Οποιαδήποτε 3  ή περισσότερο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Κυνηγώντας την 

παρθένα". 



 

 

 

 

LINES 

 



ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
• Όλα τα wins (κέρδη) είναι από αριστερά προς δεξιά μόνο, εκτός από Scatter.  

• Τα line wins (κέρδη γραμμής) πολλαπλασιάζονται επί τα bet credits ανά γραμμή. 

• Τα Scatter wins πολλαπλασιάζονται επί τα συνολικά credits bet.  

• Όλα τα wins σε επιλεγμένες γραμμές μόνο, εκτός από Scatter. 

• Υψηλότερο win μόνο σε κάθε γραμμή. 

• Wins σε διαφορετικές γραμμές προστίθενται. 

• Τα Scatter wins προστίθενται στα line wins (κέρδη γραμμής). 

• Το Παιχνίδι παίζεται με σταθερές γραμμές πληρωμής. 

• Η δυσλειτουργία κενά όλα πληρώνει και παίζει. 

 

Ο Μυστηριώδης Ξιφομάχος 

•  μπορεί να εμφανιστεί στους τροχούς 2, 3 ή/και 4 εάν  εμφανίζεται πλήρως στον 

κύλινδρο 5. 

•  Aντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από . 

 

Κυνηγώντας το παρθενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

• Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών επί πληρωμή, οποιαδήποτε 3, 4 ή 5  απονέμουν 5, 10, 

ή 15 Δωρεάν Παιχνίδια αντιστοίχως. 

• Κατά τη διάρκεια Δωρεάν Παιχνιδιών,  εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 1, 2, 3 και 

4.Κατά τη διάρκεια Δωρεάν Παιχνιδιών, οποιαδήποτε 3 ή περισσότερα  απονέμουν 

πρόσθετα 5 Δωρεάν Παιχνίδια. 

• Κατά τη διάρκεια Δωρεάν Παιχνιδιών,  καλύπτει ολόκληρο τον κύλινδρο 5. 

• Κατά τη διάρκεια Δωρεάν Παιχνιδιών,  μπορεί να εμφανιστεί στους τροχούς 2, 3 ή/και 

4. 

•  Aντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από  

•  και  δεν μπορεί να κερδηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δωρεάν 

παιχνιδιών. 

• Τα credits bet και οι παιγμένες γραμμές είναι ίδια με αυτά του παιχνιδιού που 

ενεργοποίησε τη λειτουργία. 



 

Τζάκποτ Λειτουργία 

• 5 όμοια ,  , , , ή  χωρίς  ή  σε φωτεινή γραμμή με   απονέμουν

 Τζάκποτ. 

• 5 όμοια , , , , ,  ή , χωρίς  ή  σε φωτεινή γραμμή 

με  απονέμουν  Τζάκποτ.  

• 5 όμοια ,  , , , ή  με  ή  σε φωτεινή γραμμή με  απονέμουν  

Τζάκποτ. 

• 5 όμοια , , , , ,  ή , με  ή  σε φωτεινή γραμμή με

  απονέμουν  Τζάκποτ. 

•  και  δε μπορούν να κερδηθούν κατά τη διάρκεια της. 

 

 


