
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds είναι ένα βίντεο φρουτάκι με 5 στήλες επί 3 σειρές και με 243 
‘τρόπους πληρωμής’ που πληρώνει από την αριστερότερη στήλη προς τη δεξιότερη στήλη. Τα Exotic 
Wilds εμφανίζονται συχνά και απονέμουν διαφορετικούς πολλαπλασιαστές σε κάθε spin 
(περιστροφή). 

Στο τέλος κάθε spin (περιστροφής), κάθε [Queen] που προσγειώνεται στις στήλες θα επεκτείνει 
ολόκληρη τη στήλη και θα λάβει τυχαίο πολλαπλασιαστή από 3x έως 7x. 

Στο τέλος κάθε spin (περιστροφής), κάθε [Dragon] που προσγειώνεται στις στήλες θα επεκτείνει 
ολόκληρη τη στήλη και θα λάβει τυχαίο πολλαπλασιαστή από 2x έως 5x. 

Στο τέλος κάθε spin (περιστροφής), οποιαδήποτε στήλη περιλαμβάνει εξίσου [Queen] και [Dragon] 
που προσγειώνονται στις στήλες, η στήλη αυτή θα επεκταθεί ολόκληρη ως [Dragon Queen] και θα 
λάβει τυχαίο πολλαπλασιαστή από 5x έως 50x. 

Εάν exotic wilds προσγειωθούν σε πολλαπλές στήλες κατά τη διάρκεια του ίδιου spin, κέρδη που 
περιλαμβάνουν πολλαπλά Exotic Wilds παίρνουν το άθροισμα όλων των Exotic Πολλαπλασιαστών 
που περιλαμβάνονται στο spin. 

[Queen] αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από [Scatter], [Dragon Queen], και [Dragon]. 

[Dragon] αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από [Scatter], [Dragon Queen] και [Queen]. 

[Dragon Queen] αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από [Scatter], [Queen], και [Dragon]. 

Ντάμα, Δράκος, και Δράκος Ντάμα μετρώνται μόνο ως 1 τρόπος ανά στήλη 

 

Free Spins και Επιλογή Μεταβλητότητας 
[Scatter] λειτουργεί ως σύμβολο scatter (διασποράς) 

Η προσγείωση 3 ή περισσοτέρων [Scatter] κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ενεργοποιεί τα 
free spins (δωρεάν περιστροφές) 

Επίλεξε 1 από 3 Free Spin επιλογές για Μεσαία έως Ακραία Μεταβλητότητα 

Ενίσχυση Πολλαπλασιαστή, Έξτρα Exotic, Ακραία XXX 

 

Η επιλογή   Ενίσχυση Πολλαπλασιαστή απονέμει 12 Αρχικά Free Spins με Μεσαία Μεταβλητότητα 

3 [Scatter] απονέμουν επιπρόσθετα 12 Free Spins. 

Κάθε [Special symbol] δίνει ένα έξτρα Free Spin και αυξάνει το εύρος πολλαπλασιαστή των Exotic 
Wilds από 1 σε 3. Το εύρος αύξησης γίνεται προσθέτοντας το τυχαίο ποσό από 1 έως 3 σε όλους 
τους πολλαπλασιαστές.  Για παράδειγμα, εάν το εύρος του πολλαπλασιαστή αυξηθεί κατά 3, τότε 
αντί να έχει εύρος 2x έως 5x για προσγείωση [Dragon], 3x έως 7x για προσγείωση [Queen], και 5x 
έως 50x για προσγείωση [Dragon Queen], τα νέα εύρη θα είναι 5x έως 8x για προσγείωση [Dragon], 
6x έως 10x για προσγείωση [Queen], και 8x έως 53x για προσγείωση [Dragon Queen]. 

Το αυξημένο εύρος των “Exotic Wilds” (Εξωτικών Μπαλαντέρ) ισχύει για όλα τα Wilds για όλα τα 
εναπομείναντα Free Spins, συμπεριλαμβανόμενου του spin όπου έχει προσγειωθεί το [Special 
Symbol].  Όσο περισσότερα [Special Symbol] προσγειώνονται κατά τη διάρκεια Free Spins, τόσο θα 

αυξάνονται περαιτέρω οι Exotic Wild πολλαπλασιαστές.  Ο αυξημένος πολλαπλασιαστής από τα 

Special Σύμβολα έχει ανώτατο όριο 20x. 



 

Η επιλογή Έξτρα Exotic απονέμει 10 Αρχικά Free Spins με Υψηλή Μεταβλητότητα 

3 [Scatter] απονέμουν επιπρόσθετα 10 Free Spins. 

Σύλλεξε [Fan] για να μετατρέψεις περισσότερα σύμβολα σε [Queen] 

• Η συλλογή 3 [Fan] θα μετατρέψει όλα τα [Neko] Σύμβολα σε [Queen] 

• Η συλλογή 3 ή περισσοτέρων [Fan] θα μετατρέψει όλα τα [Frog] Σύμβολα σε [Queen] 

• Η συλλογή 3 ή περισσοτέρων [Fan] θα μετατρέψει όλα τα [Koi] Σύμβολα σε [Queen] 

• Αφού συλλεχθούν 9 [Fan], η συλλογή περισσοτέρων δεν έχει καμία περαιτέρω επίδραση. 
 

Σύλλεξε [Dragon Egg] για να μετατρέψεις περισσότερα σύμβολα σε [Dragon] 

• Η συλλογή 3 ή περισσοτέρων [Dragon Egg] θα μετατρέψει όλα τα [Triple Coin] Σύμβολα σε 
[Dragon] 

• Η συλλογή 3 ή περισσοτέρων [Dragon Egg] θα μετατρέψει όλα τα [Box] Σύμβολα σε 
[Dragon] 

• Η συλλογή 3 ή περισσοτέρων [Dragon Egg] θα μετατρέψει όλα τα [Ingot] Σύμβολα σε 
[Dragon] 

• Αφού συλλεχθούν 9 [Dragon Egg], η συλλογή περισσοτέρων δεν έχει καμία περαιτέρω 
επίδραση. 

 

Η επιλογή Ακραία XXX απονέμει 8 Αρχικά Free Spins με Υψηλή Μεταβλητότητα 

3 [Scatter] απονέμουν επιπρόσθετα 8 Free Spins. 

[Dragon] στην Ακραία XXX free spins επιλογή πάντα πληρώνουν από 10x έως 50x. 

[Queen] στην Ακραία XXX free spins επιλογή πάντα πληρώνουν από 10x έως 100x. 

[Dragon Queen] στην Ακραία XXX free spins επιλογή πάντα πληρώνουν από 100x έως 500x. 

Τα free spins παίζονται με το bet (ποντάρισμα) του spin ενεργοποίησης 

 

 

Τρόποι Κέρδους (Win Ways) 
Πανομοιότυπα σύμβολα από αριστερά προς τα δεξιά δημιουργούν έναν τρόπο κέρδους, 
ανεξάρτητα εάν τα σύμβολα ευθυγραμμίζονται στις γραμμές. 

Οι τρόποι υπολογίζονται από αριστερά προς δεξιά σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας από την 
αριστερότερη στήλη, βάσει του Πίνακα Πληρωμών. 

Εάν σε μια στήλη λείπει ένα σύμβολο από αριστερά προς τα δεξιά, περαιτέρω πανομοιότυπα 
σύμβολα δεν υπολογίζονται ως μέρος των πιθανών κερδών για το συγκεκριμένο σύμβολο. 

Τα ταυτόχρονα ή συμπτωματικά κέρδη (wins) με διαφορετικούς τρόπους, προστίθενται 

Η πραγματική πληρωμή ισούται με το άθροισμα των δυναμικών τιμών του πίνακα πληρωμών που 
αντιστοιχούν σε κάθε κερδισμένο τρόπο 



Μόνο οι μακρύτεροι Ταιριαστοί συνδυασμοί ανά κερδισμένο τρόπο, πληρώνονται 
 

Scatter Coin Έπαθλα 
Τα Scatter Coins δείχνουν τα ποσά των επάθλων που είναι ορατά όταν προσγειώνονται στις στήλες. 

Εκτός από τα εύρη πολλαπλασιαστή στον τροχό πολλαπλασιαστή, ορισμένοι πολλαπλασιαστές στον 
τροχό έχουν φόντο coin (νόμισμα).  Εάν ένας τροχός πολλαπλασιαστή προσγειωθεί σε ένα 
πολλαπλασιαστή με φόντο coin, στον παίκτη θα απονεμηθεί το άθροισμα όλων των ποσών scatter 
coin επάθλων στις στήλες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποτ επάθλων.    Εάν προσγειωθούν 
περισσότερα από ένα exotic wilds, είναι δυνατό να κερδηθεί το άθροισμα όλων των ποσών scatter 
coin επάθλων στις στήλες περισσότερες φορές από μία, μιας και ο κάθε πολλαπλασιαστής που 
προσγειώνεται με φόντο coin απονέμει το άθροισμα όλων των scatter coin επάθλων στις στήλες. 

Scatter Coin Έπαθλα μπορούν να κερδηθούν στο βασικό παιχνίδι, σε free spins ενίσχυσης 
πολλαπλασιαστή και σε ακραία XXX free spins μόνο. 

Τα ποσά επάθλου περιλαμβάνουν: 

Έπαθλα 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x, και 15x 

Μίνι Ποτ Επάθλου 20x 

Μικρό Ποτ Επάθλου 50x 

Κύριο Ποτ Επάθλου 100x 

Μέγα Ποτ Επάθλου 250x 

Γκραν Ποτ Επάθλου 1000x 

 

RTP Παιχνιδιού 
 

Όταν ο παίκτης επιλέγει να παίξει τα Free Spins Ενίσχυσης Πολλαπλασιαστή, το RTP είναι 94,21%. 

Όταν ο παίκτης επιλέγει να παίξει Έξτρα Exotic Free Spins το RTP είναι 94,29%. 

Όταν ο παίκτης επιλέγει να παίξει τα Ακραία XXX Free Spins το RTP είναι 94,14% 
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