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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
 

PAY TABLE 

 

•  ,  hariç tüm sembollerin yerine geçer. 

• Yalnızca çark 5'e gelir. 

 

• Herhangi 3  veya daha fazlası "Kızın peşinde" işlevini tetikler. 



 

 

 

 

LINES 

 



 

OYUN KURALLARI 
• Her yönden ödeyen scatter hariç tüm kazançlar soldan sağadır. 

• Hat kazançları, hat başına bahis tutarıyla çarpılır. 

• Scatter kazançları toplam bahis tutarıyla çarpılır.  

• Scatter hariç sadece seçilen hatlardaki kazançlar geçerlidir. 

• Her hat için sadece en yüksek kazanç geçerlidir. 

• Farklı hatlardaki kazançlar toplanır. 

• Scatter kazançları her zaman hat kazançlarına eklenir. 

• Oyun, sabit ödeme hatları ile oynanır. 

• Arızalı fonksiyon boşlukları tüm öder ve oynar. 

 

Gizemli Kılıç Ustası 

• ,  makara 5'te tam olarak görünüyorsa, makara 2, 3 veya 4'te görünebilir. 

• ,  hariç tüm sembollerin yerine geçer. 

 

İlk Özelliği Kovalamak 

• Ücretli oyunlar sırasında, herhangi bir 3, 4 veya 5  sırasıyla 5, 10 veya 15 ücretsiz oyun 

verir. 

• Ücretsiz oyunlar sırasında,  sadece makara 1, 2, 3 ve 4'te görünür. 

• Ücretsiz oyunlar sırasında, herhangi bir 3 veya daha fazlası  fazladan 5 ücretsiz oyun 

verir. 

• Ücretsiz oyunlar sırasında,  makara 5'in tamamını kapsar. 

• Ücretsiz oyunlar sırasında,  makara 2, 3 ve/veya 4'te görünebilir. 

• ,  hariç tüm sembollerin yerine geçer. 

•  ve  ücretsiz oyunlar özelliği sırasında kazanılamaz. 

• Bahis tutarı ve oynanan hatlar, özelliği tetikleyen oyundaki ile aynıdır. 

 



Jackpot Özelliği 

• 5 adet ,  , , , veya  sız  veya  olmadan yanan bir hat üzerine   

award  jackpot verir. 

• 5 adet , , , , ,  veya , sız  veya  olmadan yanan bir 

hat üzerine  award  jackpot verir.  

• 5 adet ,  , , , veya  ile  veya  olmadan yanan bir hat üzerine  

award  jackpot verir. 

• 5 adet , , , , ,  veya , ile  veya  olmadan yanan bir 

hat üzerine   award  jackpot verir. 

•  ve  ücretsiz oyunlar özelliği sırasında kazanılamaz. 

 

 


