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Mängureeglid 
• Võitev kombinatsioon maksab vasakult paremale. 

• Võidukombinatsioonid ja väljamaksed tehakse vastavalt võidutabelile. 

• Scatteri võidud korrutatakse kogu krediidi panusega. 

• Mitme kombinatsiooni kokkulangevad võidud makstakse välja. 

 

TASUTA MÄNGUDE FUNKTSIOON 

• Tasuta mängude ajal muutub, sümboliks . 

• asendab kõiki sümboleid sealhulgas  

•  sümbol võib sisaldada: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 või rohkem  või  sümbolit käivitavad taaskeerutuse funktsiooni. 

 

 



TAASKEERUTUSE FUNTKSIOON 
• Taaskeerutuse ajal antakse järgmist: 

o 3  annavad 8 tasuta mängu 

o 4  annavad 15 tasuta mängu 

o 5  annavad 30 tasuta mängu 

 

Draakonivärav 

• Kõik sümbolid on asendatud sümbolitega,   ja  sümbol. 

• sümbol võib sisaldada: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Draakonivärav võib anda kuni 9 kuu sümbolit. 

• Kuu auhinnad korrutatakse 4. ja 5. rullikute kordajatega . 

• Auhindu saab korrutada maksimaalselt 25 korda. 

• Mängijad saavad 2-se mängu, kui neil õnnestub koguda 3 või rohkem kuud peale 1-st 

mängu. 

• Mängijad saavad 3-da mängu, kui neil õnnestub koguda 9 või rohkem kuud peale 1-st või 2-

st mängu. 

• Mängijad saavad 4-da mängu, kui neil õnnestub koguda 16 või rohkem kuud peale 2-st või 3-

ndat mängu. 

• Mängijad saavad viimase mängu, kui neil õnnestub koguda rohkem kui 25 kuud ja vähem kui 

36 kuud pärast 3-ndat või 4-ndat mängu. 

• Draakonivärav lõpeb, kui antakse  või kui mängijad ei täida ülaltoodud 

tingimusi. 

•  saab võita, kui Draakonivärav ajal kogutakse 17 kuud. 

•  saab võita, kui Draakonivärav ajal kogutakse 36 kuud. 

 


