BigX
Je 3-valcový, 1-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno len v jednej stredovej horizontálnej línii (ak nie je veľké X
aktivované) s cenami vyplácanými za zisk 3 rovnakých symbolov.
START
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnotu stávky môžete upravovať šípkou nahor (až po stanovené maximum) a šípkou nadol (až po stanovené
minimum) .
Automatická hra
Na hernom panely sa nachádza aj displej s názvom "Autoplay". Po kliknutí na šípky (nachádzajúce sa vľavo
a v pravo od displeja) si hráč môže zvoliť počet automatických roztočení s rovnakým nastavením
vkladu. Automatická hra sa spustí po následnom stlačení tlačítka "START" a opäť zastaví po zvolenom
množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku žetónov. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť
stlačením tlačidla "STOP" (pri rozbehnutej hre sa zobrazuje na mieste tlačítka "START").
Turbo hra
Na hernom panely výherného prístroja sa nachádza tlačítko "TURBOPLAY". Po jeho zakliknutí (prejde s režimu
Off do ON - aktivuje sa) hra prejde do zrýchleného režimu (skráti sa čas roztáčania valcov).
Holds
Držania sú ponúknuté hráčovi náhodne a automaticky držia najvyšší jeden symbol, prípadne hodiaci sa pár. Tieto
sa nedajú zrušiť. Držania môžu byť ponúknuté po výhernej kombinácii.
Nudges
3 posunutia automaticky posunú valce na najvyšší možný výsledok (buď na výhru najvyššieho jedného symbolu,
alebo hodiaceho sa páru).
Veľké symboly X
Na centrálnom valci je naznačený veľký X symbol. Ak sa objaví na výhernej línii, potom všetky výhry v okne môžu
byť vyplatené až 27 spôsobmi. X je tzv. divokým symbolom a na relevantnom výhernom displeji
bude označený ako 4xX (zobrazia sa na valcovej aparatúre).
Jackpot veľkého X
Displej v hornej časti obrazovky zobrazuje aktuálnu výšku jackpotu v danej hre.
Držanie (Hold) valcov po výhre
Aj po výhre môže byť hráčovi ponúknuté držanie valcov (hráčovi je ponúknuté náhodne).
Držanie (Hold) valcov po posunutí (Nudge)
Aj po nevyhrávajúcom posunutí môže byť hráčovi náhodne ponúknuté držanie valcov. Ak sú dva rovnaké
symboly na výhernej línii a tieto nie sú držané, zodpovedajúce tri rovnaké budú natočené. Príležitostne bude
výhra posunutá na vyššiu úroveň.
Tretie držanie
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Ak sú dva rovnaké symboli držané v troch po sebe idúcich hrách, tretia hra vyústi do natočenia tretieho hodiaceho
sa symbolu na výhernej línii.
Držanie nad / alebo pod výhernou líniou
Ak je výhra na valci pod alebo nad výhernou líniou, tak môžu byť príležitostne všetky tri valce podržané
a eventuálna výhra postúpi dole alebo hore a prenesie tak výhru na výhernú líniu.
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