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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
 

PAY TABLE 

 

•  izstāj visus simbolus, izņemot . 

• Parādās tikai uz 5. spoles. 

 

• Jebkuri 3  vai vairāk trigeris "Pakaļdzīšanās pirmslaulību" funkcija. 



 

 

 

 

LINES 

 



 

SPĒLES NOTEIKUMI 
• Visi laimesti tiek veidoti tikai no kreisās uz labo pusi, izņemot par izkaisītajiem simboliem, jo 

tie var atrasties jebkurā vietā. 

• Līniju laimesti tiek reizināti ar līnijas kredītu likmi. 

• Izkaisītā simbola laimesti tiek reizināti ar kopējo kredītu likmi.  

• Laimesti tiek piešķirti tikai uz izvēlētajām līnijām, izņemot par izkaisītajiem simboliem. 

• Par katru līniju tiek izmaksāts tikai lielākais laimests. 

• Uz dažādām līnijām esoši laimesti tiek saskaitīti. 

• Izkaisītā simbola laimesti tiek pieskaitīti līniju laimestiem. 

• Spēle tiek spēlēta ar fiksētām laimestu līnijām. 

• Spēlēts tiek ar to pašu likmi un līnijām, kādas bija spēlē, kas aktivizēja funkciju. 

 

Noslēpumainais zobens cilvēks 

•  var parādīties uz ruļļiem 2, 3 un/vai 4, ja  pilnībā parādās uz ruļļa 5. 

•  aizstāj visus simbolus . 

 

Pakaļdzīšanās pirmslaulību funkcijai 

• Apmaksātu spēļu laikā jebkurš 3, 4 vai 5  piešķir attiecīgi 5, 10 vai 15 bezmaksas spēles. 

• Bezmaksas spēļu laikā,  parādās tikai uz ruļļiem 1., 2., 3. un 4. 

• Bezmaksas spēļu laikā jebkurš 3 vai vairāk  piešķir vēl 5 bezmaksas spēles. 

• Bezmaksas spēļu laikā,  aptver visu rullīti 5. 

• Bezmaksas spēļu laikā,  var būt uz ruļļiem Nr. 2, 3 un/vai 4. 

•  aizstāj visus simbolus, izņemot  

•  un   nevar uzvarēt bezmaksas spēļu funkcijas laikā. 

• Kredītu likme un spēlētās līnijas ir tādas pašas kā spēle, kas izraisīja funkciju. 

 



Džekpotu funkcija 

• 5 vienādi ,  , , , vai  bez  vai  uz izgaismotas līnijas ar   piešķir 

 piešķir. 

• 5 vienādi , , , , ,  vai , bez  vai  uz izgaismotas 

līnijas ar  piešķir  piešķir.  

• 5 vienādi ,  , , , vai  ar  vai  uz izgaismotas līnijas ar  piešķir 

 piešķir. 

• 5 vienādi , , , , ,  vai , ar  vai  uz izgaismotas līnijas 

ar   piešķir  piešķir. 

•  un  džekpotus nevar laimēt bezmaksas spēļu funkcijas laikā. 

 

 


