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Žaidimo Taisyklės 
• Laiminčios kombinacijos apmoka iš kairės į dešinę. 

• Laiminčios kombinacijos ir mokėjimai atliekami remiantis išmokų lentele. 

• Sklaidos laimėjimai dauginami iš bendro kreditų statymo. 

• Išmokami kelių derinių sutampantys laimėjimai. 

 

NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ FUNKCIJA 

• Nemokamų žaidimų metu, virsta . 

• pakeičia visus simbolius, įskaitant  

•  simbolis gali turėti: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 or more  or  trigger Re-spin feature. 

 

 



PERSUKIMO FUNKCIJA 
• Persukimo metu apdovanojami šie: 

o 3  dovanoja 8 nemokamus žaidimus 

o 4  dovanoja 15 nemokamus žaidimus 

o 5  dovanoja 30 nemokamus žaidimus 

 

Drakono Vartai 

• Visi simboliai yra pakeičiami,   ir  simbolis. 

• simbolis gali turėti: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Drakono Vartai gali apdovanoti daugiausiai iki 9 mėnulio simbolių. 

• Mėnulio simboliai yra dauginami iš daugiklių ritėse 4 ir 5. 

• Prizai gali būti dauginami iki daugiausiai 25 kartų. 

• Žaidėjai yra apdovanojami antru žaidimu jei jie sugeba surinkti 3 arba daugiau mėnulių po 

pirmo žaidimo. 

• Žaidėjai yra apdovanojami 3 žaidimu jei jie sugeba surinkti 9 arba daugiau mėnulių po 1 arba 

2 žaidimų. 

• Žaidėjai yra apdovanojami 4 žaidimu jei jie sugeba surinkti 16 arba daugiau mėnulių po 2 

arba 3 žaidimų. 

• Žaidėjai yra apdovanojami galutiniu žaidimu jei jie sugeba surinkti daugiau nei 25 mėnulius ir 

mažiau nei 36 mėnulius po 3 arba 4 žaidimų 

• Drakono Vartai baigiasi jei  yra apdovanojamas arba žaidėjai nesilaiko aukščiau 

nurodytų sąlygų. 

•  gali būti laimėtas jei yra 17 arba mėnuliai yra surenkami Drakono Vartai metu. 

•  gali būti laimėtas jei 36 arba daugiau mėnulių yra surenkami Drakono Vartai 

metu. 

 


