
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds is een video slot van 5 rollen en 3 rijen met 243 'manieren 
betalen' van meest linkse naar meest rechtse rol. Het heeft Exotische Wilds die veel voorkomen en 
verschillende vermenigvuldigers geven op elke spin. 

Aan het einde van elke spin zal elke [Queen] die op de rollen terechtkomt de hele rol uitbreiden en 
een willekeurige vermenigvuldiger krijgen van 3x tot 7x. 

Aan het einde van elke draai zal elke [Dragon] die op de rollen terechtkomt de hele rol uitbreiden en 
een willekeurige vermenigvuldiger krijgen van 2x tot 5x. 

Aan het einde van elke spin zal elke rol die zowel een [Queen] als een [Dragon] bevat, de hele rol 
uitbreiden als een [Dragon Queen] en een willekeurige vermenigvuldiger krijgen van 5x tot 50x. 

Als exotische wilds landen op meerdere rollen tijdens dezelfde spin, nemen winsten die meerdere 
Exotische Wilds bevatten de som van alle Exotische Vermenigvuldigers die in de spin zitten. 

[Queen] vervangt alle symbolen behalve [Scatter], [Dragon Queen] en [Dragon]. 

[Dragon] vervangt alle symbolen behalve [Scatter], [Dragon Queen] en [Queen]. 

[Dragon Queen] vervangt alle symbolen behalve [Scatter], [Queen] en [Dragon]. 

Queen, Dragon en Dragon Queen tellen alleen als 1 manier per rol 

 

Free Spins en kies je volatiliteit opties 
[Scatter] gedraagt zich als een scatter symbool 

Het landen van 3 of meer [Scatter] tijdens het basisspel activeert de free spins 

Kies 1 van de 3 Free Spin opties voor Medium tot Extreme Volatiliteit 

Vermenigvuldiger Boost, Extra Exotisch, Extreme XXX 

 

De   Vermenigvuldiger Boost   optie geeft 12 Initiële Free Spins met Medium Volatiliteit 

3 [Scatter] geeft 12 extra Free Spins. 

Elke [Special symbol] geeft een extra free spin en verhoogt het bereik van de vermenigvuldiger van 
de Exotische Wilds van 1 naar 3. Het vergroten van het bereik wordt gedaan door willekeurig 1 tot 3 
toe te voegen aan alle vermenigvuldigers.  Als het vermenigvuldigingsbereik bijvoorbeeld met 3 
wordt verhoogd, dan zouden in plaats van een bereik van 2x tot 5x voor een [Dragon]-landing, 3x tot 
7x voor een [Queen]-landing en 5x tot 50x voor een [Dragon Queen]-landing, er nieuwe bereiken zijn 
van 5x tot 8x zijn voor een [Dragon], 6x tot 10x voor een [Queen]-landing en 8x tot 53x voor een 
[Dragon Queen]-landing. 

Het verhoogde bereik van de "Exotische Wilds" geldt voor alle wilds voor alle resterende free spins, 
inclusief de spin waarin de [Special Symbol] landde.  Als meer [Special symbol] landen tijdens free 

spins, zullen de Exotische Wild vermenigvuldigers steeds meer toenemen.  De verhoogde 

vermenigvuldiger door Speciale Symbolen heeft een limiet van 20X. 

 

 



De Extra Exotisch optie geeft 10 Initiële Free Spins met Hoge Volatiliteit 

3 [Scatter] geeft 10 extra Free Spins 

Verzamel [Fan] om meer symbolen te veranderen in [Queen] 

• Het verzamelen van 3 [Fan] verandert alle [Neko] Symbolen naar [Queen] 

• Het verzamelen van nog eens 3 [Fan] verandert alle [Frog] Symbolen naar [Queen] 

• Het verzamelen van nog eens 3 [Fan] verandert alle [Koi] Symbolen naar [Queen] 

• Nadat 9 [Fan] zijn verzameld, heeft meer verzamelen geen effect 
 

Verzamel [Dragon Egg] om meer symbolen te veranderen in [Dragon] 

• Het verzamelen van nog 3 [Dragon Egg] verandert alle [Triple Coin] Symbolen naar [Dragon] 

• Het verzamelen van nog 3 [Dragon Egg] verandert alle [Box] Symbolen naar [Dragon] 

• Het verzamelen van nog 3 [Dragon Egg] verandert alle [Ingot] Symbolen naar [Dragon] 

• Nadat 9 [Dragon Egg] zijn verzameld, heeft meer verzamelen geen effect 

 

De   Extreme XXX optie geeft 8 Initiële Free Spins met Extreme Volatiliteit 

3 [Scatter] geeft nog eens 8 Free Spins. 

[Dragon] tijdens de Extreme XXX free spins optie betalen altijd van 10x tot 50x. 

[Queen] tijdens de Extreme XXX free spins optie betalen altijd van 10x tot 100x. 

[Dragon Queen] tijdens de Extreme XXX free spins optie betalen altijd van 100x tot 500x. 

Free Spins worden altijd gespeeld op de inzet van de activerende spin 

 

 

Winstmanieren 
Identieke symbolen van links naar rechts creëren een manierwinst, ongeacht of de symbolen op de 
rijen zijn uitgelijnd. 

De manieren worden van links naar rechts geëvalueerd op aangrenzende rollen, beginnend op de 
meest linkse rol, volgens de uitbetalingstabel 

Als op een kolom een symbool van links naar rechts ontbreekt, worden verdere identieke symbolen 
niet meegeteld als onderdeel van mogelijke winsten voor dat symbool. 

Gelijktijdige of samenvallende winsten op andere manieren worden toegevoegd. 

De werkelijke uitbetaling is gelijk aan de som van de dynamische waarden in de betaaltabel die 
overeenkomen met elke gewonnen manier 

Alleen de langste matchende combinatie per winnende manier wordt betaald 
 

Scatter Munt Prijzen 
Scatter Munten tonen prijsbedragen zichtbaar als ze op de rollen landen. 

Naast de verschillende vermenigvuldigers op het vermenigvuldigerwiel, hebben sommige 
vermenigvuldigers op het wiel een munt-achtergrond.  Als een vermenigvuldigerwiel landt op een 



vermenigvuldiger met een munt-achtergrond, krijgt de speler de som van alle scattermuntprijzen op 
de rollen, inclusief mogelijke prijzenpotten. Als er meer dan één exotische wild landt, is het mogelijk 
om de som van alle scattermuntprijzen op de rollen meer dan één keer te winnen, aangezien elke 
vermenigvuldiger die landt met een muntachtergrond de som van alle scattermuntprijzen op de 
rollen toekent. 

Scatter Muntprijzen kunnen alleen worden gewonnen in het basisspel, de vermenigvuldiger boost 
free spins en de extreme XXX free spins. 

Prijsbedragen bevatten: 

Prijzen van 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x, en 15 

Mini Prijzenpot 20x 

Kleine Prijzenpot 50x 

Grote Prijzenpot 100x 

Mega Prijzenpot 250x 

Enorme Prijzenpot 1000x 

 

RTP van spel 
 

Als de speler ervoor kiest om de Vermenigvuldiger Boost Free Spins te spelen, is de RTP 94,21%. 

Als de speler ervoor kiest om de Extra Exotische Free Spins te spelen, is de RTP 94,29%. 

Als de speler ervoor kiest om de Extreme XXX Free Spins te spelen, is de RTP 94,14%. 
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