
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds este un slot video cu 5 role pe 3 rânduri, cu 243 de „modalități 
de plată” care plătește de la rola aflată cel mai în stânga la cea aflată cel mai în dreapta. Prezintă 
Wild-uri Exotice care apar frecvent și recompensează diferiți multiplicatori la fiecare rotire. 

La sfârșitul fiecărei rotiri, fiecare [Queen] care aterizează pe role va extinde întreaga rolă și va avea 
un multiplicator aleator atribuit de la 3x la 7x. 

La sfârșitul fiecărei rotiri, fiecare [Dragon] care aterizează pe role va extinde întreaga rolă și va avea 
un multiplicator aleator atribuit de la 2x la 5x. 

La sfârșitul fiecărei rotiri, orice rolă care conține atât o [Queen], cât și un [Dragon] care aterizează pe 
role va extinde întreaga rolă ca [Dragon Queen] și va avea un multiplicator aleator alocat de la 5x la 
50x. 

Dacă Wild-urile Exotice aterizează pe mai multe role în timpul aceleiași rotiri, câștigurile care includ 
mai multe Wild-uri Exotice iau suma tuturor Multiplicatorilor Exotici incluși în rotire. 

[Queen] Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția [Scatter], [Dragon Queen] și [Dragon]. 

[Dragon] înlocuiește toate simbolurile, cu excepția [Scatter], [Dragon Queen] și [Queen]. 

[Dragon Queen] înlocuiește toate simbolurile, cu excepția [Scatter], [Queen] și [Dragon]. 

Queen, Dragon și Dragon Queen se iau în considerare doar ca 1 modalitate per rolă 

 

Rotiri Gratuite și alegeți opțiunile de volatilitate 
[Scatter] acționează ca un simbol Scatter 

Aterizarea a 3 sau mai multe [Scatter] în timpul jocului de bază declanșează Rotiri Gratuite. 

Alegeți una din cele 3 opțiuni de Rotiri Gratuite pentru Volatilitate Medie până la Extremă 

Multiplicator Boost, Exotic Extra, Extreme XXX 

 

Opțiunea de   Multiplicator Boost   acordă 12 Rotiri Gratuite Inițiale cu Volatilitate Medie 

3 [Scatter] Acordă încă 12 Rotiri Gratuite. 

Fiecare [Special symbol] acordă o Rotire Gratuită suplimentară și mărește intervalul de multiplicare 
al Wild-urilor Exotice de la 1 la 3. Un interval de creștere se realizează prin adăugarea sumei aleatorii 
de la 1 la 3 la toți multiplicatorii. De exemplu, dacă intervalul de multiplicare este mărit cu 3, atunci, 
în loc de a avea un interval de 2x până la 5x pentru o aterizare [Dragon], 3x până la 7x pentru o 
aterizare [Queen] și 5x până la 50x pentru o aterizare [Dragon Queen], noile intervale ar fi de la 5x la 
8x pentru un [Dragon], de la 6x la 10x pentru o aterizare [Queen] și de la 8x la 53x pentru o aterizare 
[Dragon Queen]. 

Multiplicatorul crescut de pe „Wild-urile exotice” se aplică tuturor Wild-urilor pentru toate Rotirile 
Gratuite rămase, inclusiv rotirea pe care [Special Symbol] a aterizat. Pe măsură ce mai multe [Special 
Symbol] aterizează în timpul Rotirilor Gratuite, multiplicatorii Wild Exotic vor continua să crească în 

continuare.  Multiplicatorul crescut din Simbolurile Speciale este limitat la 20x. 

 

Opțiunea Extra Exotic acordă 10 Rotiri Gratuite Inițiale cu Volatilitate Ridicată 



3 [Scatter] Acordă încă 10 Rotiri Gratuite. 

Colectați [Fan] pentru a converti mai multe simboluri în [Queen] 

• Colectarea a 3 [Fan] va converti toate simbolurile [Neko] în [Queen] 

• Colectarea a încă 3 [Fan] va converti toate simbolurile [Frog] în [Queen] 

• Colectarea a încă 3 [Fan] va converti toate simbolurile [Koi] în [Queen] 

• După ce sunt strânse 9 [Fan], colectarea mai multor astfel de simboluri nu are efect 
 

Colectați [Dragon Egg] pentru a converti mai multe simboluri în [Dragon] 

• Colectarea a încă 3 [Dragon Egg] va converti toate simbolurile [Triple Coin] în [Dragon] 

• Colectarea a încă 3 [Dragon Egg] va converti toate simbolurile [Box] în [Dragon] 

• Colectarea a încă 3 [Dragon Egg] va converti toate simbolurile [Ingot] în [Dragon] 

• După ce sunt strânse 9 [Dragon Egg], colectarea mai multor astfel de simboluri nu are efect 

 

Opțiunea   Extreme XXX acordă 8 Rotiri Gratuite Inițiale cu Volatilitate Extremă 

3 [Scatter] acordă încă 8 Rotiri Gratuite. 

[Dragon], în timpul opțiunii de Rotiri Gratuite Extreme XXX, plătește întotdeauna de la 10x la 50x. 

[Queen], în timpul opțiunii de Rotiri Gratuite Extreme XXX, plătește întotdeauna de la 10x la 100x. 

[Dragon Queen], în timpul opțiunii de Rotiri Gratuite Extreme XXX, plătește întotdeauna de la 100x la 
500x. 

Rotirile Gratuite sunt jucate cu pariul rotirii de declanșare 

 

 

Modalități de Câștig 
Simbolurile identice de la stânga la dreapta creează o modalitate de câștig, indiferent dacă 
simbolurile se aliniază pe rânduri. 

Modalitățile sunt evaluate de la stânga la dreapta pe rolele adiacente începând cu rola aflată cel mai 
în stânga, în conformitate cu tabelul de plăți 

Dacă unei coloane îi lipsește un simbol de la stânga la dreapta, alte simboluri identice nu sunt luate 
în considerare ca parte a posibilelor câștiguri pentru acel simbol. 

Se adună câștiguri simultane sau coincidente în diferite modalități 

Plata reală este egală cu suma valorilor dinamice din tabelul de plăți, corespunzătoare fiecărei 
modalități câștigate 

Sunt plătite doar cele mai lungi combinații de potrivire per mod câștigător 
 

Premii Monedă Scatter 
Monedele Scatter arată sumele de premii vizibile atunci când aterizează pe role. 

Pe lângă intervalele de multiplicare de pe roata multiplicatorului, unii multiplicatori de pe roată au 
un fundal cu monede.  Dacă o roată de multiplicare aterizează pe un multiplicator cu un fundal de 



monede, jucătorului i se va acorda suma tuturor sumelor premiilor de Monede Scatter de pe role, 
inclusiv orice premii.    Dacă mai mult de un Wild Exotic aterizează, este posibil să câștigați suma 
tuturor premiilor cu monede Scatter de pe role de mai multe ori, deoarece fiecare multiplicator care 
aterizează cu un fundal de monede acordă suma tuturor premiilor cu monede Scatter de pe role. 

Premiile Monedă Scatter pot fi câștigate în jocul de bază, în Rotiri Gratuite cu Multiplicator Boost și 
Rotiri Gratuite Extreme XXX. 

Sumele premiilor conțin: 

Premii de 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x, și 15 

Fond de Premii Mini 20x 

Fond de Premii Minor 50x 

Fond de Premii Major 100x 

Fond de Premii Mega 250x 

Fond de Premii Grand 1000x 

 

RTP Joc 
 

Când jucătorul optează pentru a juca Rotirile Gratuite Multiplicator Boost, RTP-ul este de 94,21%. 

Când jucătorul optează pentru a juca Rotirile Gratuite Exotic Extra, RTP-ul este de 94,29%. 

Când jucătorul optează pentru a juca Rotirile Gratuite Extreme XXX, RTP-ul este de 94,14%. 

 

 


	Rotiri Gratuite și alegeți opțiunile de volatilitate
	Modalități de Câștig
	Sunt plătite doar cele mai lungi combinații de potrivire per mod câștigător
	Premii Monedă Scatter
	RTP Joc

