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Oyun kuralları 
• Kazanan kombinasyonlar soldan sağa öder. 

• Kazanan kombinasyonlar ve ödemeler ödeme tablosunda belirtilmiştir. 

• Scatter kazançları toplam bahis tutarıyla çarpılır. 

• Farklı kombinasyonlarla aynı anda gelen kazançların hepsi ödenir. 

 

ÜCRETSİZ OYUN ÖZELLİĞİ 

• Ücretsiz oyunlar sırasında,  olur . 

• dahil tüm sembollerin yerine geçer  

•  Sembol şunları içerebilir: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 veya daha fazla  veya  Respin özelliğini tetikler. 

 



RESPİN ÖZELLİĞİ 
• Respin sırasında, aşağıdakiler verilir: 

o 3  8 ücretsiz oyun verir 

o 4  15 ücretsiz oyun verir 

o 5  30 ücretsiz oyun verir 

 

Ejder Köprüsü 

• All the symbols are replaced by,   ve  sembolü. 

•  sembolü şunları içerebilir: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Ejder Köprüsü en fazla 9 sembolü verebilir. 

• Ayın üzerindeki ödüller, çark 4 ve 5 teki çarpanlar ile çarpılır. 

• Ödüller, en fazla 25 kez çarpılabilir. 

• Oyuncular 2 inci bir oyun kazanmak için 3 veya daha fazla ayı 1 inci oyunda toplamalıdır. 

• Oyuncular 3 üncü bir oyun kazanmak için 9 veya daha fazla ayı 2 nci oyunda toplamalıdır. 

• Oyuncular 4 üncü bir oyun kazanmak için 16 veya daha fazla ayı 3 üncü oyunda toplamalıdır. 

• Oyuncular son bir oyun kazanmak için 25 ten fazla ve 36 dan az ayı 3 üncü veya 4 üncü 

oyundan sonra kazanmalıdır. 

• Ejder Köprüsü  verildiğinde veya oyuncu yukarıdaki şartları yerine 

getirmediğinde sona erer. 

• Ejder Köprüsü sırasında 17 veya daha fazla ay toplandığında  kazanılır. 

• Ejder Köprüsü sırasında 36 veya daha fazla ay toplandığında  kazanılır. 

 


