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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

                                                                         2019 m. spalio mėn. 17 d. įsakymu Nr. DIE-588 

 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A kategorijos 

lošimo automatais taisyklės, papildo punktais nuo 2.537 iki 2.557 imtinai ir išdėsto juos taip: 

2.537 Žaidimas „Bananų Rokas“ („Banana Rock“) 

 

 Roko grupė „Bananai“ atvyko į miestą pagroti vietiniame bare. Ateikite pažiūrėti, kaip jie gros 

muzikiniu 5 būgnų vaizdo lošimų automatu. Pagrindinis vokalistas yra universalusis rokenrolo 

simbolis, kuris gali pasirodyti ant bet kurio būgno. Jei du arba daugiau universaliųjų rokenrolo 

simbolių pasirodo ant būgnų, aktyvuojama pakartotinių rokenrolo sukimų funkcija. Visi 

universalieji rokenrolo simboliai sulaikomi vietoje, o lošėjas pelno papildomą sukimą.  

Būgnams sukantis dešiniausias universalusis rokenrolo simbolis juda būgnais iki kairiausio 

universaliojo rokenrolo simbolio ir susijungia su pakeliui sutiktais universaliaisiais rokenrolo 

simboliais tarp jų vertikaliai bei horizontaliai judėdamas ir palikdamas universaliuosius simbolius 

vietoj ten buvusių neuniversaliųjų, taip sukurdamas laimingų derinių ir galimybę surinkti vien 

universaliųjų simbolių eilę. 

„Scatter“ simbolis pasirodo ant 1 ir 5 būgnų. Ant būgnų pasirodžius dviems „Scatter“ simboliams 

aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija, po kurios, per pakartotinį sukimą garantuojamas 

laimėjimas.  

Nemokamų sukimų funkcija pradedama 10 nemokamų sukimų. Ant būgnų pasirodžius „Scatter“ 

simboliui pelnoma papildomų nemokamų sukimų. Už kiekvieną pasirodžiusį „Scatter“ simbolį 

pelnoma po vieną nemokamą sukimą. Nemokamų sukimų metu galima aktyvuoti pakartotinio 

rokenrolo sukimo funkciją. Pakartotiniai sukimai neišskaičiuojami iš pelnytų nemokamų sukimų 

skaičiaus. Kai baigiasi nemokami sukimai, aktyvuojamas papildomas sukimas. Papildomas 

sukimas yra garantuoto laimėjimo „Win Spin“ sukimas, o jo simboliai yra tik grupės narių 

simboliai. Šio papildomo sukimo metu negali būti aktyvuotas pakartotinis rokenrolo sukimas. 

Nemokamų sukimų metu pelnyti daugikliai sudedami ir taikomi visiems šio papildomo sukimo 

laimėjimams. Iš viso įmanoma pelnyti x25 daugiklį! 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1  

Mokėjimo eilučių skaičius: 10  

Nominalai: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,09, 0,10, 0,15, 

0,20, 0,25 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 

1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 

7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,10 € 

Didžiausias statymas: 100 € 

Didžiausias laimėjimas: 250000 € 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; lošėjo statymas padauginamas iš lentelėje nurodytos vertės. 

Universalusis 

simbolis 
40 - - 

5 didelės vertės 

simbolis (5DV) 
40 10 5 

4DV 20 5 2,5 

3DV 16 4 2 

2DV 12 3 1,5 

1DV 8 2 1 

4 mažos vertės 

simbolis (4MV) 
4 1 0,5 

3MV 4 1 0,5 

2MV 4 1 0,5 

1MV 4 1 0,5 

 

 

Simboliai: 
 

Nemokamų sukimų „Scatter“ simbolis  

Piktograma 

 

Simbolis X5 X4 X3 

Simbolis 
Logotipo „Bananų rokas“ 

„Scatter“ simbolis 
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Universalieji simboliai 

Piktograma 

  
 

 

 
Didelės vertės simboliai 

Piktograma 

   

Simbolis 2DV 1DV - 

Piktograma 

  

 

 

Mažos vertės simboliai 

Piktograma 

    

Simbolis 
Universalusis funkcijos 

simbolis 

Įprastas universalusis 

simbolis 

Simbolis 
5 didelės vertės 

simbolis (5DV) 
4DV 3DV 

Simbolis 

4 mažos vertės 

simbolis 

(4MV) 

3MV 2MV 1MV 
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LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.538 Žaidimas „Karališkasis Mūšis“ („Battle Royal“) 

 
Iškeliaukite į praeitį kartu su „Karališkasis mūšis“ 5 būgnų vaizdo lošimų automatu su 20 

mokėjimo eilučių. „Karališkasis mūšis“ lošime yra karališkieji vienodos rūšies kortų deriniai 

ir nemokami sukimai su papildomais universaliaisiais simboliais bei papildoma pasirinkimo 

funkcija. 

„Karališkasis mūšis“ lošime yra karaliaus Henriko 8-ojo universalusis simbolis, herbo 

„Scatter“ simbolis, liūdnai pagarsėjusių 6 Henriko žmonų didelės vertės simboliai ir klasikiniai 

mažos vertės kortų rūšių simboliai. Per pagrindinį lošimą karališkojo vienodos rūšies kortų 

derinio funkcija aktyvuojama atsitiktinai. Jos metu visi mažos vertės simboliai paverčiami tuo 

pačiu simboliu. Jei tiek ant pirmo, tiek ant paskutinio būgnų pasirodo „Scatter“ simbolis, 

aktyvuojama pasirinkimo funkcija. Lošėjas pasirenka veną iš laimingų „Scatter“ simbolių ir 

sužino, kuria funkcija bus apdovanojamas – nemokamų sukimų arba tegyvuoja karalius 

(papildoma pasirinkimo funkcija). 

Per nemokamus sukimus lošėjas turės pasirinkti, kuri Henriko žmona nebus giljotinuota. 

Kiekvieno nemokamo sukimo metu viena iš ant būgnų esančių giljotinų bus paleidžiama veikti. 

Jei vienas iš žmonų simbolių visiškai arba viršutine puse pasirodo ant būgno, toji žmona 

giljotinuojama, o jos simbolis likusiam nemokamų sukimų raundui virsta universaliuoju. Jei 

ant viršutinės eilės pasirodo tik apatinė simbolio dalis, žmona nėra giljotinuojama, o simbolis 

nevirsta universaliuoju. Nemokami sukimai tęsiasi, kol lošime lieka tik 1 gyvos žmonos 

simbolių. Jei gyva lieka lošėjo pasirinkta žmona, lošėjui nedelsiant išmokamas papildomas 

prizas. 

Paskutinės per nemokamų sukimų režimą išlikusios žmonos likimą nusprendžia giljotinos 

būgnai. Lošėjas išrenka tai žmonai giljotinos būgną. Tada paleidžiama viena iš giljotinų. Jei tai 

išrinkto būgno giljotina, žmona netenka galvos ir aktyvuojama papildoma „Tegyvuoja 

karalius“ pasirinkimo funkcija. Jei tai ne išrinkto būgno giljotina, žmona išgyvena, o lošėjas 

grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

Per „Tegyvuoja karalius“ funkciją, lošėjas padeda karaliui Henrikui surinkti grobį ir pabėgti iš 

apsėstų požemių. Lošėjas išsirenka skrynią ir nedelsiant gauna atitinkamą prizą. Po kiekvieno 

pasirinkimo ekrane pro vieną skrynių eilę prasklendžia vienos iš Henriko žmonų vaiduoklis. 

Jei Henrikas pasitaiko vaiduoklio kelyje, Henrikas miršta ir papildoma funkcija baigiasi. 

Vienoje iš skrynių yra raktas. Gavęs raktą lošėjas pasirenka bėgti iš požemio ir pelno 

paslaptingąjį daugiklį, taikomą bendram laimėjimui, arba lošėjas pasirenka rizikuoti bei toliau 

atidarinėti skrynias, iš kurių gali vėl gauti iš karto išmokamų prizų. Jei Henriką pagauna 

vaiduoklis, funkcija baigiasi ir išmokamas bendras raundo laimėjimas. Lošėjas pelno daugiklį 

tik tuo atveju, jei pasirenka pabėgti. Jei lošėjas nemokamų sukimų metu aktyvuoja papildomą 

funkciją, daugiklis taikomas bendram nemokamų sukimų ir papildomos funkcijos laimėjimui. 

Nemokamų sukimų metu aktyvavus „Tegyvuoja karalius“ papildomą funkciją, optimali 

strategija yra bėgti, kai tik randamas raktas. Jei „Tegyvuoja karalius“ funkcija aktyvuojama 

pagrindinio lošimo metu, optimali strategija yra bėgti išbandžius keturias skrynias. 
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Žaidimo informacija: 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1  

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 

Nominalai: 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,15 0,20 

0,25 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

4,00 4,50 5,00  
  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00  

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Vertės lošėjams, statantiems dideles sumas, nurodytos 

pasviru šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,20 € 

Didžiausias statymas: 100 € 

Didžiausias laimėjimas: 500000 € 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; lošėjo statymas padauginamas iš lentelėje nurodytos vertės. 

„Scatter“ simboliai pasirodo tik ant 1 ir 5 būgnų ir už juos nieko neišmokama. 

 

Universalusis simbolis  30  10  2  

6 didelės vertės simbolis 

(6DV)  

30  10  2  

5 didelės vertės simbolis 

(5DV)  

25  7,5  2  

4 didelės vertės simbolis 

(4DV)  

25  7,5  2  

3DV  20  5  1  

2DV  20  5  1  

Simbolis X5 X4 X3 
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1DV  15  5  0,5  

4 mažos vertės simbolis 

(4MV)  

3  0,5  0,25  

3MV  2,5  0,5  0,25  

2MV  2  0,5  0,25  

1MV  1,5  0,5  0,25  

 
Simboliai: 
 

Nemokamų sukimų „Scatter“ simbolis  

Piktograma 

 

 

Universalieji simboliai 

Piktograma 

 
 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 
Karališkojo mūšio 

„Scatter“ simbolis 

Simbolis 
Karaliaus Henriko 

universalusis simbolis 

Simbolis 
6 didelės vertės 

simbolis (6DV) 
5DV 4DV 
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Piktograma 

   

Simbolis 3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

   
 

 

Universaliaisiais per nemokamus sukimus paversti didelės vertės simboliai 

Piktograma 

   

Simbolis 3DV 2DV 1DV 

Simbolis 
6 didelės vertės 

simbolis (6DV) 
5DV 4DV 
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Piktograma 

   
 

Nedidelės vertės simboliai 

Piktograma 

    

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.539 Žaidimas „Vandalas“ („Cash Vandal“) 

 
„Vandalas“ tai vaizdo lošimų automatas su 4-būgnais po 3 eiles. Kiekvieno sukimo metu yra 

10 aktyvių mokėjimo eilučių. Lošimas vyksta 3 skirtinguose miestuose: Paryžiuje, Londone ir 

Berlyne. 

Lošime yra „Scatter“ simbolis, kuris gali pasirodyti ant bet kurio būgno. Jei ant 4 būgno 

pasirodo auksinė purškiamų dažų skardinė („Scatter“ simbolis), o ant kitų būgnų nėra skardinės 

(„Scatter“) simbolių, aktyvuojama „Pakartotinio sukimo“ funkcija. Jei ant 4 būgno pasirodo 

auksinė skardinė, o ant bet kurio kito būgno pasirodo 1 skardinė, tada aktyvuojama „Miesto“ 

funkcija. Jei ant 4 būgno pasirodo auksinė skardinė, o ant kitų būgnų pasirodo 2 arba 3 

skardinių simboliai, tada aktyvuojami nemokami sukimai. 

Jei aktyvuojamas pakartotinis sukimas, 4 būgnas sulaikomas, o 1, 2 ir 3 būgnai pakartotinai 

sukasi. Per pakartotinius sukimus, jei ant 1, 2 arba 3 būgno pasirodo papildomų skardinių 

simbolių, galima aktyvuoti „Miesto“ ir „Nemokamų sukimų“ funkcijas. 

Jei lošiama Paryžiuje, būgno pakeitimu susinchronizuojamas 1 ir 2 būgnai. Tada per 1 ir 2 

būgnus išsidėsto 2x2 mega simboliai. 

Jei lošiama Londone, būgno pakeitimu ant 1, 2 ir 3 būgnų pridedama nuo 2 iki 9 paslaptingųjų 

simbolių. Būgnams nustojus suktis, atidengiami paslaptingieji simboliai, kurie visi iš tiesų yra 

tam tikras vienodas simbolis. 

Simbolis 

4 mažos vertės 

simbolis 

(4MV) 

3MV 2MV 1MV 
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Jei lošiama Berlyne, būgno pakeitimu ant 1, 2 ir 3 būgnų pridedami 2 arba 3 universalieji 

simboliai. 

Ant 4 būgno pasirodžius auksinei skardinei ir ant bet kurio kito būgno pasirodžius 2 arba 3 

skardinėms, lošėjas atitinkamai apdovanojamas 5 arba 10 nemokamų sukimų. Kiekvieno 

nemokamo sukimo metu ant 4 būgno yra universaliųjų simbolių rinkinys. Prieš pradedant 

veikti funkcijai visam jos veikimo laikui pasirenkamas miestas ir būgnų pakeitimas. Per 

kiekvieną nemokamą sukimą veikia „Miesto“ funkcija. Pasirodžius 2 arba 3 „Scatter“ 

simboliams galima neribotam laikui pakartotinai aktyvuoti nemokamus sukimus, kurių 

atitinkamai pelnoma nuo 5 iki 10. 

 
Versija kompiuteriui 

 
 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

 
 

Žaidimo informacija: 



10 
 

Būgnų skaičius: 4 

Monetų skaičius: 1  

Mokėjimo eilučių skaičius: 10 

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 

2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 7,00, 

7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu 

šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,10 € 

Didžiausias statymas: 100 € 

Didžiausias laimėjimas: 500000 €(laimėjimo limitas: 5000x statymo 

suma) 

 

Mokėjimų lentelė: 

 
Mokėjimų lentelė pateikta „x bendra statymo suma“ formatu. 

Simbolis X4 X3 X2 

Universalusis simbolis 50 - - 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

10 4 1 

3DV 4 2 0,5 

2DV 2,5 1 0,5 

5 mažos vertės simbolis 

(5MV) 

1,2 0,5 - 

4MV 1,2 0,5 - 

3MV 1 0,2 - 

2MV 1 0,2 - 

1MV 1 0,2 - 

 
Simboliai: 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

4 būgno „Scatter“ 

simbolis 

 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

 



11 
 

„Scatter“ 

 

4 mažos vertės 

simbolis (4MV) 

 

Universalusis 

simbolis 

 

3MV 
 

3DV 

 

2MV 

 

2DV 

 

1MV 

 

1DV 

 

  

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.540 Žaidimas „Kontaktas“ („Contact“) 

 
„Kontaktas“ – tai 5 būgnų ir 7 eilučių lošimo automatas. Ant būgnų pasirodo simboliai, kurie 

suformuoja laimingus derinius. Laimėjimai pelnomi surinkus 5 arba daugiau vienodų 

horizontaliai ir (arba) vertikaliai besiliečiančių simbolių derinių. Kiekvienam simboliui yra 

priskirta vertė, o bendras raundo laimėjimas apskaičiuojamas padauginus vienodų simbolių 

skaičių iš simbolio vertės. 
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Raundo metu laimingi deriniai nepašalinami. Vietoje jų pašalinami nelaimingi simboliai, tada 

laimingi simboliai krinta žemyn būgnų pozicijomis, kol nauji simboliai užima tuščias pozicijas. 

Naujieji simboliai gali susijungti su buvusiais laimingais simboliais, taip padidinant senus 

derinius arba sukuriant visiškai naujus derinius. Tokia procedūra tęsiasi, iki kol 

nebesuformuojami nauji laimingi deriniai. 

Per pagrindinį lošimą užpildęs visą 2, 4 arba 6 eilę laimingais simboliais lošėjas atitinkamai 

apdovanojamas x2, x3 arba x4 daugikliu. Apdovanojama tik didžiausiu pelnytu daugikliu. 

Laimingais simboliais pasiekus viršutinę eilę aktyvuojamas papildomas raundas. Visas būgnų 

pozicijas užpildžius laimingais simboliais aktyvuojamas papildomas super raundas. 

Papildomas raundas ir super raundas gali būti aktyvuoti tik pagrindinio lošimo metu. 

Lošėjai pradeda abu raundus 3 nemokamais sukimais, o super raundus – 6 nemokamais 

sukimais. Papildomame raunde ir super raunde laimingi deriniai lieka ant būgnų visų sukimų 

metu. Tai reiškia, kad viso raundo metu laimėjimas gali didėti. 

Per papildomą raundą laimingais simboliais užpildęs 2, 3, 5 arba 6 eilę lošėjas atitinkamai yra 

apdovanojamas x2, x3, x4 arba 5 daugikliu. Užpildžius 1, 4 arba 7 eilę laimingais deriniais 

laimima viena iš trijų specialiųjų funkcijų, kuri aktyvuojama kiekvieno atskiro nemokamo 

sukimo pabaigoje. Blokų naikintuvas sunaikina vieną iš daugiklio blokų, dėl to kiti daugiklio 

blokai būgnais krinta žemyn, o viršuje pasirodo papildomas daugiklio blokas, galimai 

padidinsiąs laimėto daugiklio vertę; simbolio vertės didintuvas pakeičia vieno iš ant būgnų 

esančio laimingo derinio simbolį į kitą didesnės vertės simbolį; papildomo nemokamo sukimo 

funkcija suteikia lošėjui papildomą nemokamą sukimą.  

Per papildomą super raundą užpildžius bet kurią eilę laimingais deriniais laimimas bendro 

laimėjimo daugiklis ir specialioji funkcija. Specialiosios funkcijos, pelnomos per papildomą 

super raundą, yra galingesnės nei funkcijos, pelnytos per papildomą raundą. Blokų naikintuvas 

sunaikina 3 daugiklio blokus, dėl to kiti daugiklio blokai būgnais krinta žemyn, o viršuje 

pasirodo papildomas daugiklio blokas, galimai padidinsiąs laimėto daugiklio vertę; Simbolio 

vertės didintuvas pakeičia visų ant būgnų esančių laimingų derinių simbolius į kitą po jo 

didesnės vertės simbolį; papildomo nemokamo sukimo funkcija suteikia lošėjui 3 papildomus 

nemokamus sukimus. Su blokų naikintuvo ir papildomo super raundo funkcijomis galima 

surinkti iki 30x bendro laimėjimo daugiklį.  Bendras laimėjimas apskaičiuojamas papildomo 

raundo arba papildomo super raundo pabaigoje. Jei prieš sunaudojant visus nemokamus 

sukimus visos būgnų pozicijos užpildomos laimingais simboliais, už kiekvieną likusį 

nemokamą sukimą lošėjas gauna 25x bendro statymo sumos prizą. Įmanoma laimėti 1517,5x 

bendro statymo sumos prizą. 

 

Versija kompiuteriui 
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Versija mobiliesiems įrengiams 

 
 

Žaidimo informacija: 
 
Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20  

Mokėjimo eilučių skaičius: 1  

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 

0,70, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 

5,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu.  

Mažiausias statymas: 0,20 € 

Didžiausias statymas: 100 €  

Didžiausias laimėjimas: 151750 € (1517,5 x bendra statymo suma) 

 
Mokėjimų lentelė: 

 
Už simbolius išmokama monetomis; išmoka už simbolius padauginama iš laimingų simbolių 

skaičiaus. 

4 

didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 

3DV 2DV 1DV 

4 mažos 

vertės 

simbolis 

(5MV) 

4MV 3MV 2MV 1MV 
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30 15 12 10 3 2 2 1 1 

 

Už simbolius išmokama bendra statymo suma išmoka už simbolius padauginama iš laimingų 

simbolių skaičiaus ir bendros statymo sumos. 

4 

didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 

3DV 2DV 1DV 

5 mažos 

vertės 

simbolis 

(5MV) 

4MV 3MV 2MV 1MV 

1,5 0,75 0,6 0,5 0,15 0,1 0,1 0,05 0,05 

 
Simboliai: 

 
Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

 

3DV 

 

4MV 

 

HP2 

 

3MV 

 

1DV 

 

2MV 
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1MV 

 

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.541 Žaidimas „Kristalų saulė“ („Crystal Sun“) 

 
„Kristalų saulė“ – tai 5 būgnų ir 3 eilučių būgnų vaizdo lošimų automatas su 10 mokėjimo 

eilučių. 

Šiame lošime yra 3 skirtingi universalieji simboliai, galintys pakeisti visus kitus simbolius. Du 

iš šių universaliųjų simbolių turi atitinkamą daugiklį x2 arba x3. 

Universalieji simboliai pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 būgnų, bet visada išsiplečia užpildydami visą 

būgną. Tada lošėjas apdovanojamas vienu PAKARTOTINIU SUKIMU. Kai ant visų 3 būgnų 

vienas po kito įvykusių sukimų metu pasirodo išsiplečiantis universalusis simbolis vienas po 

kito galima laimėti iki 3 PAKARTOTINIŲ SUKIMŲ. Pakartotinių sukimų metu daugikliai 

sudedami ir didžiausias galimas daugiklis yra 9x! 

 

 
 
Žaidimo informacija: 

 
Būgnų skaičius: 5 būgnų, 3 eilučių 
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Monetų skaičius: 1 fiksuota mokėjimo eilutei 

Mokėjimo eilučių skaičius: 10 fiksuotų mokėjimų eilučių 

Nominalai: 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09, 0,10 0,15 

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50, 0,60 0,70 0,75 0,80 

0,90 1,00 1,50 2,00 2,50, 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 

8,00 9,00 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,10€ 

Didžiausias statymas: 100€ 

Didžiausias laimėjimas: 400000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

 
Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 

2 didelės vertės 

simbolis (2DV) 

160 80 40 

1DV 80 40 20 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

40 20 10 

4MV 30 15 5 

3MV 30 15 5 

2MV 20 10 4 

1MV 20 10 4 

Už universaliuosius simbolius NEIŠMOKAMA išmoka, nes jie pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 

būgnų. 

Simboliai: 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

Universalusis 

simbolis 

Universalusis 

simbolis x2 

Universalusis 

simbolis x3  

4 mažos vertės 

simbolis (4MV) 

 

2DV 

 

3MV 
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1DV 

 

2MV 

 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

 

1MV 

 

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.542 Žaidimas „Drakonų Mergelė“ („Dragon Maiden“) 

 

Pajuskite fortūnos kaitrą ir drakonų mergelės grožio galią! „Drakonų mergelė“ – tai 5 būgnų 

vaizdo lošimų automatas su 243 būdais laimėti, išsiplečiančiaisiais universaliaisiais simboliais, 

pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais, kurių metu išsiplečia būgnai. 

Lošime „Drakonų mergelė“ yra galingasis drakono „Scatter“ simbolis, bebaimės drakonų 

mergelės bei jos lobių didelės vertės simboliai ir klasikiniai mažos vertės kortų rūšių simboliai. 

Drakonų mergelės simbolis gali atsitiktinai pasikeisti į universalųjį, o kiti tuo metu ant būgnų 

esantys drakonų mergelės simboliai gali išsiplėsti per dar tris simbolius. Universalusis simbolis 

gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus drakono „Scatter“ simbolį, taip padėdamas sudaryti 

daugiau laimingų derinių. 

Ant būgnų pasirodžius 2 arba daugiau drakono „Scatter“ simbolių aktyvuojamas pakartotinis 

sukimas, kurio metu būgnai su drakono „Scatter“ simboliais nesisuka. Jei pakartotinio sukimo 

metu ant būgnų pasirodo dar vienas drakono „Scatter“ simbolis, aktyvuojamas dar vienas 

likusių būgnų pakartotinis sukimas, kurio metu papildomo drakono „Scatter“ simbolio būgnas 

irgi nesisuka. Toks procesas vyksta, kol nebepasirodo daugiau drakono „Scatter“ simbolių. Ant 

būgnų pasirodžius 3 arba daugiau drakono Scatter“ simbolių, kaip nurodyta, skiriama 

nemokamų sukimų: 

 X3 drakono „Scatter“ simboliai  = 8 nemokami sukimai 

 X4 drakono „Scatter“ simboliai  = 10 nemokamų sukimų 

 X5 drakono „Scatter“ simboliai  = 12 nemokamų sukimų 

 

Per nemokamus sukimus drakono „Scatter“ simboliai plečia būgnus. Kiekvieną kartą vienam 

tokiam simboliui pasirodžius ant būgnų, to būgno aukštis padidėja nuo 1 iki 6 simbolių. Būgnui 

pasiekus didžiausią įmanomą aukštį lošėjas apdovanojamas auksiniu nemokamu sukimu. Jei 
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ant būgno, kuris pasiekė didžiausią įmanomą aukštį, pasirodo drakono „Scatter“ simbolis, 

lošėjas apdovanojamas papildomu auksiniu nemokamu sukimu. 

Auksiniai nemokami sukimai įvyksta po įprastų nemokamų sukimų. Visais 5 būgnais lošiama 

jų didžiausiu įmanomu aukščiu. Auksinių nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie įprastų 

nemokamų sukimų bendro laimėjimo. 

 

Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius 5 

Monetų skaičius 10  

Mokėjimų eilučių skaičius 

243 būdų laimėti, iki 7776 nemokamų sukimų arba 

auksinių nemokamų sukimų 

(fiksuotas, sukonfigūruota 1) 

Nominalai 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,15 

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 

9,50 10,00 

 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas 0,10 €  

Didžiausias statymas 100 €  

Didžiausias laimėjimas 500000 € 

Mokėjimų lentelė: 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis (iš 5DV) 125 50 25 

5 didelės vertės simbolis (5DV) 125 50 25 

4DV 100 40 20 
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3DV 75 30 15 

2DV 50 20 10 

1DV 25 10 5 

4 mažos vertė simbolis (4MV) 10 5 2 

3MV 10 5 2 

2MV 5 2 1 

1MV 5 2 1 

 

 

Už „Scatter“ simbolius neišmokama, išskyrus papildomais ir nemokamais sukimais 

„Scatter“ X5 X4 X3 X2 

Drakono 

„Scatter“ 

simbolis 

12 nemokamų 

sukimų 

 

10 nemokamų 

sukimų 

(pirma 

aktyvuojamas 

pakartotinis 

sukimas tų 

būgnų, ant 

kurių nėra 

„Scatter“ 

simbolių). 

8 nemokami 

sukimai 

(pirma 

aktyvuojamas 

pakartotinis 

sukimas tų 

būgnų, ant 

kurių nėra 

„Scatter“ 

simbolių). 

Aktyvuojamas 

pakartotinis 

sukimas tų 

būgnų, ant 

kurių nėra 

„Scatter“ 

simbolių. 

Simboliai: 

„Scatter“ simbolis 

Simbolis 

Drakono 

„Scatter“ 

simbolis 

Piktograma 

 

 

Universalusis simbolis (pasikeitęs iš 5 DV, atsitiktinai išsiplečia) 

Simbolis 

Drakonų mergelės 

universalusis simbolis 

(1x1 aukščio) 

Drakonų mergelės 

universalusis 

simbolis 

(1x2 aukščio) 

Drakonų mergelės 

universalusis simbolis 

(1x3 aukščio) 
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Piktograma 

 

 

 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 5 didelės 

vertės 

simbolis 

(5DV) 

4DV 3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

     

 

Mažos vertės simboliai 

Simbol

is 

4 mažos 

vertė 

simbolis 

(4MV) 

3MV 2MV 1MV 

Piktogr

ama 

    

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi.  

2.543 Žaidimas „Gladiatorių Kovos“ („Game of Gladiators“) 

 
„Gladiatorių kovos“ – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių (1 monetos) vaizdo lošimų aparatas su 

5 pagrindinio lošimo funkcijomis ir nemokamų sukimų mūšio funkcija.   
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Per pagrindinį lošimą lošėjas gali būti atsitiktinai apdovanojamas viena iš penkių PRIMUS 

slaptųjų funkcijų: ŠLOVĖ, kai pasirenkamas gladiatoriaus simbolis ir pagal mūšio prizų lentelę 

išmokama papildoma išmoka; IETIES ATAKA, kai prie rezultato pridedama nuo 3 iki 6 

atsitiktinių universaliųjų simbolių;  KARDO ATAKA, kai pirmasis būgnas padvigubinamas nuo 

2 iki 4 kartų;  TINKLO ATAKA, kai sulaikomi visi vienodi gladiatoriaus simboliai ir 

aktyvuojamas vienas pakartotinis sukimas;  ĮNIRŠIS, kai prie rezultato atsitiktinai pridedami 

du visiškai išsiplėtę universalieji simboliai.  

Pagrindinė nemokamų sukimų mūšio funkcija yra ĮŽENGIMAS Į ARENĄ: pasirodžius 3 

„Scatter“ simboliams aktyvuojama mūšio funkcija ĮŽENGIMAS Į ARENĄ.  Lošėjas pasirenka 

čempioną, kuris pakeis pagrindinio lošimo „Scatter“ simbolį.  Už kiekvieno čempiono pergalę 

pelnomas skirtingas prizas. Už čempionę Amazoniją pelnomas nuo 20X iki 100X statymo 

sumos daugiklis.  Už čempioną Spartaką pelnoma dar viena pilna nemokamų sukimų funkcija.  

Po antro papildomo lošimo, nesvarbu ar jis baigtas pergale, ar pralaimėjimu, baigiasi ir 

funkcija.  Visi pergalės prizai yra papildomi ir yra pridedami prie bendro funkcijos laimėjimo.   

Čempionas laimi mūšį, jei nugali visas būgnų viršuje esančias priešų komandas.  Čempionas 

pralaimi mūšį, jei įleidžia daugiau nei 11 priešininkų.  Čempionų „Scatter“ simboliai pradeda 

atakas.  Prieš atakas visi gladiatoriai pridedami prie savo grupių, kurios išdėstytos taip, kad 

dešinėje yra pačios galingiausios.  Grupėms didėjant jų vertė mūšio prizų mokėjimo lentelėje 

auga.  Jei grupė sunaikinama, lošėjui mūšio prizas išmokamas monetomis.  

Jei yra du „Scatter“ simboliai, antrą kartą atakuojama grupė gali gauti 2X daugiklį kaip mūšio 

prizą. Jei yra trys „Scatter“ simboliai, antrą kartą atakuojama grupė gali gauti 2X daugiklį kaip 

mūšio prizą, o trečią kartą – 3X daugiklį. Nemokami sukimai tęsiasi be pabaigos, iki kol mūšis 

laimimas arba pralaimimas. 

 

 

 
 
Žaidimo informacija: 

 
Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas) 
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Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas) 

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,13, 0,18, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 

1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,20 € 

Didžiausias statymas: 100 €  

Didžiausias laimėjimas: 500000 € (laimėjimo limitas yra 5000 x bendro statymo) 

 

Mokėjimų lentelė: 

 
Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 500 100 50 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 400 80 40 

3DV 300 60 30 

2DV 200 40 20 

1DV 200 40 20 

4DV 50 25 10 

3MV 50 25 10 

2MV 20 10 5 

1MV 20 10 5 

 

Mūšio prizų mokėjimo lentelė: 

 Prizai pateikti monetomis ir yra išmokami, kai iš mūšio pašalinama gladiatorių grupė. 

Vertė susijusi su vienodų gladiatorių skaičiumi grupėje.   

 Antrą kartą atakuojama grupė gali gauti 2X daugiklį kaip mūšio prizą, o trečią kartą – 

3X daugiklį. Lentelėje paryškinta (5 simbolių grupė) PRIMUS – ŠLOVĖ funkcijos 

metu yra didžiausia įmanoma grupė.  

Simbolis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 25 50 100 200 400 500 625 1250 2500 5000 10000 

3DV 20 40 80 160 320 400 500 1000 2000 4000  

2DV 15 30 60 120 240 300 375 750 1500 3000  

1DV 10 20 40 80 160 200 250     
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Simboliai: 

Simbolis „Art“ Simbolis „Art“ 

1DV 
(Reciarijus) 

 

 

1MV 
(Džekas) 

 

 

2DV 
(Murmilonas) 

 

 

2MV 

(Karalienė) 

 

 

3DV 
(Iššūkininkas) 

 

 

3MV 

(Karalius) 

 

 

3DV 
(Skisoris) 

 

 

4MV 

(Tūzas) 

 

 

Universalusis 

(Tigras) 

 

„Čempiono „Scatter“ 

(Spartakas) 

 

„Scatter“ 

(Vartai) 

 

„Čempiono „Scatter“ 

(Amazonija) 

 

 

Mega simboliai 1x3  

Mega universalieji simboliai pasirodo tik per funkcijas ĮŽENGIMAS Į ARENĄ ir PRIMUS – įniršis.  

Mega didelės vertės (DV) simboliai ant būgnų pasirodo tik kaip 3 vienodi DVsimbolių rinkinys.  

Jie taip pat gali pasirodyti ant vidurinio būgno per funkcijas ĮŽENGIMAS Į ARENĄ , ir PRIMUS – 

ŠLOVĖ.  
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Mega universalieji 

simboliai 

Mega 1DV Mega 2DV Mega 3DV Mega 4DV 

     

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.544 Žaidimas „Ugningoji Žvaigždė“ („Inferno Star“) 

 
„Ugningoji žvaigždė“ – tai 5 būgnų, 3 eilių  būgnų vaizdo lošimų automatas su 5 mokėjimo 

eilutėmis. Sukite būgnus ir laimėkite didelius laimėjimus net mokėjimo eilutėse išsukdami 

mažos vertės vaisių simbolius arba laimėkite didžiulį prizą viduryje išsukdami ugningosios 

saulės simbolį!  

Ant 3 būgno pasirodžius vienam ugningosios saulės „Scatter“ simboliui aktyvuojamas 

PAKARTOTINIŲ UGNINGOSIOS SAULĖS SUKIMŲ režimas. Visas Ugningosios saulės 

„Scatter“ būgnas sulaikomas kartu su kitais būgnais, ant kurių yra saulės simbolis, kol likę 

būgnai sukasi dėl pelnyto NEMOKAMO PAKARTOTINIO SUKIMO. Šio režimo metu visi 

saulės simboliai pavirsta į ugningųjų saulių simbolius! Jei bent vienas saulės simbolis pasirodo 

ant bet kurio iš PAKARTOTINAI SUKAMŲ būgnų, tas būgnas taip pat sulaikomas ir lošėjas 

pelno dar vieną PAKARTOTINĮ SUKIMĄ! Lošimas tęsiasi tokia tvarka, iki kol visai 

nebepasirodo saulės simboliai arba iki kol ant visų būgnų pasirodo saulės simboliai! Lošime 

taip pat yra papildomo lošimo raundo funkcija, kuri suteikia galimybę padauginti bendrą prizą 

per bet kurį pagrindinio lošimo sukimą, tinkamai atspėjus paslėptos kortos spalvą arba rūšį. 

Papildomas lošimo raundas gali būti lošiamas iki penkių kartų iš eilės. Spustelėjus ir palaikius 

TARPELIO mygtuką po 1,5 sekundės aktyvuojamas naujasis, labiau patyrusiems lošėjams 

skirtas, hipersukimo režimas. Sukimai smarkiai pagreitėja, tačiau vėl sulėtėja, jei aktyvuojama 

kokia nors funkcija. 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius 5 

Monetų skaičius 5 (fiksuotas, 1 moneta mokėjimo eilutei) 

Mokėjimų eilučių skaičius 5 (fiksuotas) 

Nominalai 

0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 15,00 

20,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas 0,05 € 

Didžiausias statymas 100 € 

Didžiausias laimėjimas 250000 € 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 

Naudojamos 5 monetos. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

3 didelės 

vertės 

simbolis, 3DV 

500 75 25 - 

2DV 75 25 9 - 

1DV 75 25 9 - 

4 mažos vertės 

simbolis, 4 

MV 

25 9 3 - 

3MV 25 9 3 - 

2MV 25 9 3 - 
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„Scatter“ laimėjimai; monetos dauginamos iš bendro statymo. 

Simboliai 

 

Pakartotinių sukimų „Scatter“ simbolis 

Simbolis 

Ugningosios 

saulės „Scatter“ 

simbolis 

Piktograma 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

   

Mažos vertės simboliai 

Simbolis 4MV 3MV 2MV 1MV 

Piktograma 

    

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

1MV 25 9 3 1 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

„Scatter“ 500 75 25 - 
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2.545 Žaidimas „Geležinė Mergina“ („Iron Girl“) 

 

„Geležinė mergina“ – tai lošimas, kurio priešakyje kosmosą serginti herojė geležiniais šarvais. 

Lošiama 5 būgnais, 20 mokėjimo eilučių ir fiksuotu 1 monetos eilutei statymu. Padėkite 

geležinei merginai sučiupti ieškomus piktadarius ir atsiimti prizą.  

 

Lošime yra universalusis simbolis (geležinė mergina), kuris gali pakeisti bet kurį simbolį, taip 

sudarydamas laimingą derinį.  

 

Per kiekvieną sukimą didžiausios vertės laimingi piktadario simboliai sulaikomi ant būgnų 

kartu su universaliaisiais arba tokiais pat piktadario simboliais (nors jie nėra laimėjimo dalis), 

tada lošėjas apdovanojamas pakartotiniu sukimu.  Kol ant būgnų vis pasirodo universaliųjų 

arba tokių pat piktadario simbolių, jie būna sulaikomi ant būgnų ir būna tęsiami pakartotiniai 

sukimai.  Visi iš naujo pasirodantys piktadario simboliai, kurie yra tokie pat kaip ir pirminio 

sukimo piktadario simboliai, per pakartotinius sukimus yra sulaikomi ant būgnų.  

 

Sulaikytais piktadario simboliais pildomas piktadarių matuoklis.  Po pakartotinių sukimų už 

sulaikytus simbolius apdovanojama atitinkamai:  

 8x sulaikyti piktadariai – ant būgnų pridedami 2 geležinės merginos universalieji 

simboliai   

 10x sulaikytų piktadarių – bendras paskutinio pakartotinių piktadarių sukimo 

laimėjimas padauginamas iš 2  

 12x sulaikytų piktadarių – bendras paskutinio pakartotinių piktadarių sukimo 

laimėjimas padauginamas iš 3  

 14x sulaikytų piktadarių – bendras paskutinio pakartotinių piktadarių sukimo 

laimėjimas padauginamas iš 5  

 GELEŽIES ŠARVŲ funkcija yra aktyvuojama įprastų (ne pakartotinių) sukimų metu ir nuo 

2  iki 5 ant būgnų esančių universaliųjų simbolių būna pakeičiami neuniversaliaisiais.  

 Jei suveikus pasirinktam efektui susidaro laimingas piktadario simbolių derinys, aktyvuojamas 

pakartotinis sukimas.  Per įprastus sukimus universaliai simboliai gali pasirodyti tik ant 

2, 3, 4 ir 5 būgnų, tačiau dėl jau minėtų efektų universalieji gali pasirodyti ant bet kurio būgno.  
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas) 

Nominalai: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 

3,50, 4,00, 4,50, 5,00  

Mažiausias statymas: 1,00 €  

Didžiausias statymas: 100 € 

Didžiausias laimėjimas: 107000 € 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendro eilutės statymo. Visi statymai 

pradedami nuo 1,00 €. 

 

Simboliai: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis X5 X4 X3 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 
10,00 € 3,50 € 1,00 € 

3DV 7,50 € 2,50 € 0,75 € 

2DV 6,00 € 2,00 € 0,60 € 

1DV 5,00 € 1,25 € 0,50 € 

4DV 2,50 € 0,75 € 0,25 € 

3DV 2,50 € 0,75 € 0,25 € 

2DV 2,50 € 0,75 € 0,25 € 

1DV 2,50 € 0,75 € 0,25 € 

Simbolis Universalusis simbolis 

Piktograma 

 

Simbolis 
4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 
3DV 2DV 1DV 
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Mažos vertės simboliai 

 

Pasiekimai: 

Standartiniai pasiekimai:  

 

 Laiminga 3, 4 arba 5 simbolių eilutė  

o Pasiekiamas, kai lošėjas surenka laimingą 3, 4 arba 5 simbolių eilutę. 

Laimingos eilutės pasiekimas tiesiogiai susijęs su lošimo metu lošėjo gaunama 

ir mokėjimų lentelėje nurodyta išmoka. Tai reiškia, kad kiekvienas simbolis, 

nurodytas mokėjimų lentelėje turi ir atitinkamą pasiekimą.  

 

Šiame lošime taikomi tokie pasiekimai:  

 

 aktyvuoti geležies šarvai: 1 iš 17,4 

o per sukimą aktyvavus geležies šarvų funkciją  

 aktyvuoti pakartotiniai piktadario sukimai: 1 iš 20,0  

o per sukimą aktyvavus pakartotinį sukimą  

 aktyvuotas universaliųjų prizas: 1 iš 105,3 

o per sukimą ant būgnų sulaikius 8 arba 9 piktadarius ir aktyvavus universaliųjų 

prizą  

 aktyvuotas X2 prizas: 1 iš 226,5 

o per sukimą ant būgnų sulaikius 10 arba 11 piktadarių ir aktyvavus X2 prizą  

 aktyvuotas X3 prizas: 1 iš 754,9 

o per sukimą ant būgnų sulaikius 12 arba 13 piktadarių ir aktyvavus X3 prizą  

 aktyvuotas X5 prizas: 1 iš 6339,6 

o per sukimą ant būgnų sulaikius 14 arba 15 piktadarių ir aktyvavus 

universaliųjų prizą  

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

Piktograma 

    

Simbolis 

4 mažos vertės 

simbolis 

(4DV) 

3DV 2DV 1DV 

Piktograma 
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3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.546 Žaidimas „Ma Džongas 88“ („Mahjong 88“) 

 
„Ma Džongas“ – tai 8 būgnų, 8 eilių būgnų vaizdo lošimų automatas. Ant būgnų pasirodo 

simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Pasirodžius grupei vienodų simbolių, pagal 

mokėjimų lentelę išmokamas laimėjimas. Simbolis yra grupės dalis, kai jis yra išsidėstęs 

vertikaliai arba horizontaliai šalia tokio paties simbolio. Laimingi simboliai pašalinami, o jų 

paliktos tuščios pozicijos užpildomos naujais. Lošimas tęsiasi, iki kol nebesusidaro naujų 

laimingų derinių. 

Užslėptos kortelės tai tušti simboliai, kuriuos atidengus pasirodo slaptas, toks pat kaip šalia 

esantis simbolis. 

 

Laimėjimais pildomas fortūnos varlės matuoklis. Fortūnos varlės matuokliui užpildyt 

reikalingi 33 laimingi simboliai. Kai nebesusidaro naujų laimingų derinių, aktyvuojamas 

vienas iš šių efektų: 

 kvarkimo – pasirenkamas 1 simbolių derinys, išmokama kaip už „Scatter“ simbolius; 

 neršto – pasirenkamas 1 simbolių derinys, kuris pakeičiamas į kito simbolio derinį; 

 ilgaliežuvio – pasirenkamos 2 linijos, o tarp jų esantys simboliai pakeičiami į kitą 

simbolį; 

 šuolio – pasirenkamas 1 simbolis ir sunaikinami šalia jo esantys simboliai. 

Po efekto matuoklis neatstatomas ir lošimas tęsiasi įprastai. 

 

Įkrovus fortūnos varlės matuoklį daugiau nei reikia, 88+ laimingais simboliais, aktyvuojamas 

super įkrovimas. Visi lošimo raundo metu pelnyti laimėjimai padauginami iš 5. 

 

Fortūnos varlę ir super įkrovimą galima aktyvuoti tik vieną kartą per lošimo raundą. 

Lošime „Ma Džongas“ yra 4 sezonai: pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. 

 

Kiekvienam sezonui yra priskirtas unikalus universalusis simbolis, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas nelaimingų sukimų metu. Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, ir jei 

iš jų susidaro laimėjimas arba jei aktyvuojama fortūnos varlė, universalieji simboliai 

pašalinami. 

 Pavasaris – atsitiktinėse būgnų pozicijose gali atsirasti iki 12 universaliųjų simbolių. 

 Vasara – gali atsirasti iki 5 universaliųjų simbolių, o šalia jų esantys simboliai 

sunaikinami. 

 Ruduo – gali atsirasti iki 5 universaliųjų simbolių, paverčiančių kitus simbolius 

universaliaisiais arba sunaikinančių kraštinius simbolius. 

 Žiema – gali atsirasti iki 4 universaliųjų simbolių, universalieji simboliai po laimėjimo 

nepašalinami. 

Sezonas gali pasikeisti lošimo raundo pabaigoje. Mažiausias galimas sukimų skaičius per 

sezoną yra 25. Didžiausias galimas sukimų skaičius per sezoną yra 99. Eiliškumas visada toks 

pat: pavasaris, vasara, ruduo, žiema. 

 

Kiekvienu laimėjimu didinamas sezono prizas. Sezono prizas išmokamas keičiantis sezonams. 
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Žaidimo informacija: 

 

Būgnų skaičius: 8x8 

Monetų skaičius: 10 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas) 

Nominalai: 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu 

šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,10€ 

Didžiausias statymas: 100€ 

Didžiausias laimėjimas: 500000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimų lentelė pateikta „x bendra statymo suma“ formatu. Pasirodžius grupei vienodų 

simbolių, pagal mokėjimų lentelę išmokamas laimėjimas. Simbolis yra grupės dalis, kai jis yra 

išsidėstęs vertikaliai arba horizontaliai šalia tokio paties simbolio. Laimingi simboliai 

pašalinami, o jų pozicijas užima nauji. 

 

Simbolis 12+ 10+ 9 8 7 6 5 4 

4 didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 500,00 200,00 75,00 25,00 12,00 5,00 2,00 1,00 

3DV 250,00 100,00 40,00 15,00 7,50 3,00 1,20 0,70 



32 
 

2DV 100,00 40,00 20,00 7,50 3,00 1,50 0,80 0,50 

1DV 60,00 20,00 10,00 3,00 1,50 0,80 0,50 0,30 

6 mažos 

vertės 

simbolis 

(6MV) 20,00 6,00 3,00 1,20 0,60 0,40 0,30 0,20 

5MV 20,00 6,00 3,00 1,20 0,60 0,40 0,30 0,20 

4MV 20,00 6,00 3,00 1,20 0,60 0,40 0,30 0,20 

3MV 12,00 4,00 2,00 0,80 0,40 0,30 0,20 0,10 

2MV 12,00 4,00 2,00 0,80 0,40 0,30 0,20 0,10 

1MV 12,00 4,00 2,00 0,80 0,40 0,30 0,20 0,10 

 
Simboliai: 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

Užslėptos kortelės 

 

6 mažos vertės 

simbolis (6MV) 

 

Universalusis 

(pavasaris) 

 

5MV 

 

Universalusis 

(vasara) 

 

4MV 

 

Universalusis 

(ruduo) 

 

3MV 

 

Universalusis 

(žiema) 

 

2MV 

 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

 

 

 

1MV  
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3DV 

 

  

2DV 

 

  

HP1 

 

  

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.547 Žaidimas „Tobulieji Brangakmeniai“ („Perfect Gems“) 

 
„Tobulieji brangakmeniai“ – tai 6 vertikalių ir 1 horizontalaus būgno vaizdo lošimų automatas, 

kuriuo galima laimėti iki 21,609 būdų! 

Pirmas ir šeštas vertikalieji būgnai yra fiksuoti 3 simbolių būgnai, tačiau tarp pirmo ir 

paskutinio būgnų esantys vertikalieji būgnai yra 7 simbolių aukščio, įskaitant horizontalų 

būgną. 

Vertikalūs būgnai nuo antro iki penkto gali keistis! Jei simbolis ant vertikalaus simbolio 

sutampa su simboliu ant viršuje esančio horizontalaus būgno, jis pasidalija į 2 simbolius ir 

padidina laimėjimo būdų skaičių. Universalieji simboliai pasirodo tik ant horizontalaus būgno 

ir padalija visus simbolius į 2, išskyrus tobuluosius „Scatter“ ir sukimų „Scatter“ simbolius. 

Su tobulaisiais „Scatter“ simboliais galioja ir laimėjimo daugiklis, kuris pagrindiniame lošime 

prasideda nuo x1. Jo vertė nėra ribojama, tačiau su kiekvienu nauju sukimu daugiklio vertė 

atstatoma į pradinę. Su kiekviena kaskada daugiklio vertė padidėja 1. 

Pasirodžius 3 tobuliesiems „Scatter“ simboliams aktyvuojami TOBULIEJI SUKIMAI su 9 

nemokamais sukimais. Kiekvieno funkciją aktyvuojančio sukimo metu pasirodžius 

papildomiems tobuliesiems „Scatter“ simboliams, nemokamų sukimų skaičius padidėja 6 

sukimais, tačiau daugiausiai iki 27 nemokamų sukimų! 

Per TOBULUOSIUS SUKIMUS pasirodžius sukimų „Scatter“ simboliui lošėjas 

apdovanojamas papildomais 2 nemokamais sukimais. Šių nemokamų sukimų skaičius yra 

neribojamas! 

Kai aktyvuojami TOBULIEJI SUKIMAI, esamas laimėjimo daugiklis perkeliamas į 

nemokamuosius sukimus ir šios funkcijos metu daugiklio vertė negrąžinama į pradinę. 

Laimėjimų daugiklio vertė yra neribojama! 
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Žaidimo informacija: 

 

Būgnų skaičius 6 + 1 horizontalus 

Monetų skaičius 20 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimų eilučių skaičius 
Nuo 2304 iki 21609 mokėjimo būdų 

(fiksuotas, nematomas lošėjui, sukonfigūruota 1) 

Nominalai 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,15 0,20 

0,25 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

4,00 4,50 5,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas 0,20€ 

Didžiausias statymas 100€ 

Didžiausias laimėjimas 500000€ 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo būdų laimėjimai: laimėjimai dauginami iš bendro statymo sumos. 

Simbolis X6 X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 
- - - - - 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

25 15 5 3 1 

3DV 4 1,5 1 0,5 - 

2DV 2,5 1 0,75 0,35 - 

1DV 2 0,75 0,5 0,25 - 

6 mažos vertės 

simbolis (6MV) 

1,5 0,6 0,3 0,2 - 

5MV 1,5 0,6 0,3 0,2 - 

4MV 1 0,5 0,25 0,15 - 

3MV 1 0,5 0,25 0,15 - 

2MV 0,8 0,4 0,2 0,1 - 

1MV 0,8 0,4 0,2 0,1 - 



35 
 

„Scatter“ laimėjimai: už „Scatter“ simbolius neišmokami laimėjimai. 

 

Simboliai: 

„Scatter“ simbolis 

Simbolis 
Tobulasis „Scatter“ 

simbolis 

Sukimų 

„Scatter“ 

simbolis 

Piktograma 

  

 

Universalusis simbolis 

Simbolis 
Universalusis 

simbolis 

Piktograma 

 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 

4 didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 

3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

    

Simbolis X6 X5 X4 X3 X2 

„Scatter“ (tobulasis) - - - - - 

 „Scatter“ (sukimų) - - - - - 
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Mažos vertės simboliai 

Simbolis 

6 

mažos 

vertės 

simboli

s 

(6MV) 

5MV 4MV 3MV 2MV 1MV 

Piktogra

ma 
      

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.548 Žaidimas „Fenikso Atgimimas“ (Phoenix Reborn“) 

 
„Fenikso atgimimas“ – tai 5 būgnų vaizdo lošimų aparatas su 40 fiksuotų mokėjimų eilučių. 

Lošime yra išsiplečiantis UNIVERSALUSIS simbolis (feniksas), „Scatter“ simbolis (kaukė) ir 

dvi skirtingų simbolių (kovotojos ir kovotojo) simbolių rinkinys. 

UNIVERSALUSIS simbolis išsiplečia ir uždengia visą būgną, ant kurio pasirodė, pakeisdamas 

visus simbolius, išskyrus „SCATTER“. 

Bet kur ant būgnų pasirodžius 3, 4 arba 5 „SCATTER“ simboliams, atitinkamai aktyvuojama 

7, 12 arba 20 NEMOKAMŲ SUKIMŲ eilė. 

Per NEMOKAMUS SUKIMUS bet kur ant būgnų pasirodžius 2, 3, 4 arba 5 „SCATTER“ 

simboliams, lošėjas atitinkamai pelno 3, 7, 12 arba 20 papildomų NEMOKAMŲ SUKIMŲ. 

Per NEMOKAMUS SUKIMUS garantuojamas UNIVERSALUSIS simbolis, kuris kiekvieną 

raundą išsiplečia ir perdengia atsitiktinį būgną. 
 

 

Versija kompiuteriui 
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Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

 
Žaidimo aprašymas: 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 40 (fiksuotas, sukonfigūruota kaip 1 fiksuota) 

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,13, 0,18, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 

1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00  

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,20 € 

Didžiausias statymas: 100 €  

Didžiausias laimėjimas: 500,000 € (laimėjimo limitas: 5000x statymo suma) 
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Mokėjimų lentelė 

 
Mokėjimų eilutės laimėjimai - lošėjo statymo suma dauginama iš vertės lentelėje. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 

25 3,75 0,75 0,1 

5 didelės vertės 

simbolis (5DV) 

10 2 0,5 0,05 

4DV 7,5 1,5 0,5 0,05 

3DV 3,75 1,25 0,25 0 

2DV 3,75 1,25 0,25 0 

1DV 3,75 1,25 0,25 0 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

0,75 0,25 0 0 

4MV 0,75 0,25 0 0 

3MV 0,75 0,25 0 0 

2MV 0,75 0,25 0 0 

1MV 0,75 0,25 0 0 

 

Simboliai: 

 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

„Scatter“ 

 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

 

Universalusis 

simbolis 

 

4MV 
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Universalusis 

simbolis 

(išsiplėtęs) 

 

3MV 

 

2MV 

 

1MV 
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5 didelės vertės 

simbolis (5DV) 

 

4DV 

 

3DV 

 

2DV 

 

1DV 

 

  

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 
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2.549 Žaidimas „Karalienės Dienos Festivalis“ („Queen‘s Day Tilt“) 

 
„Karalienės dienos festivalis“ – tai 3 būgnų, 3 eilučių vaizdo lošimų automatas. Ant būgnų 

pasirodo simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimima, kai 2 arba daugiau 

simboliai pasirodo eilutėje horizontaliai arba vertikaliai. Visi stulpeliai ir eilutės yra aktyvūs, 

o simboliai vienu metu gali būti kelių laimingų derinių dalis. 

Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius. Vidurinėje laimingo 3 vienodų 

(neįskaitant universaliųjų) simbolių derinio pozicijoje atsiranda universalusis simbolis. Jei 

paskutiniai likę simboliai yra universalieji, jie pašalinami nuo būgnų. 

Nelaimingų sukimų metu atsitiktinai aktyvuojama „Valdovės“ funkcija. Ant būgnų pridedamas 

1 universalusis simbolis, tačiau ne didelės vertės simbolio pozicijoje. Po funkcijos lošimas 

toliau vyksta įprastai. 

Ant būgnų likus 1 simboliui atsitiktinai aktyvuojama „Festivalio“ funkcija. Likęs simbolis 

pašalinamas. 

To paties sukimo metu pelnius laimėjimus abu didelės vertės simbolius aktyvuojamas 

karūnavimo lošimas. Kai ant būgnų pasirodo vien didelės vertės simboliai, pelnomas 1 

nemokamas raundas. Pasirinkite, kuris simbolis šios funkcijos metu sukurs daugiausia 

laimingų simbolių. Galimos 3 skirtingos baigtys: 

 laimėjimas: bendras laimėjimas x2. 

 pralaimėjimas: laimėjimai atsiimami. 

 lygiosios: pakartotinai aktyvuojamas nemokamas raundas. 

Kai ant būgnų nebelieka simbolių, aktyvuojama „Karalienės dienos“ funkcija. Pelnomi 5 

nemokami sukimai be mažos vertės simbolių. Visi laimėjimai pradedami nuo x2. To paties 

sukimo metu pelnius laimėjimą už abu didelės vertės simbolius padidinamas daugiklis.  

Kiekvieno nelaimingo sukimo metu aktyvuojama „Valdovės“ funkcija. Kiekvieną kartą ant 

būgnų likus vienam simboliui aktyvuojama „Festivalio“ funkcija. Kai ant būgnų visai nelieka  

simbolių, ši funkcija vėl aktyvuojama ir pelnomi papildomi 5 nemokami sukimai. 

 

  
 

 

Žaidimo informacija:  

Būgnų skaičius: 3 būgnų, 3 eilučių 
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Monetų skaičius: 10 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 

Nominalai: 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

0,95 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 

5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,10€ 

Didžiausias statymas: 100€ 

Didžiausias laimėjimas:  500000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimų lentelė pateikta „x bendra statymo suma“ formatu. 

Simbolis X3 X2 

UNIVERSALUSIS 

SIMBOLIS 

8 2 

2 didelės vertės simbolis 

(2DV) 

8 2 

1DV 8 2 

3 vidutinės vertės simbolis 

(3VV) 

5 1 

2VV 4 0,80 

1VV 4 0,80 

4 mažos vertės simbolis 

(4MV) 

2 0,40 

3MV 2 0,40 

2MV 1 0,20 

1MV 1 0,20 

 

Simboliai: 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

Universalusis 

simbolis 

 

4MV 
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2DV 

 

3MV 

 

1DV 

 

2MV 

 

3 vidutinės vertės 

simbolis (3VV) 

 

1MV 

 

2VV 

 

  

1VV 

 

  

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.550 Žaidimas „Tiranozauro Įniršis“ (Raging Rex“) 

 
„Tiranozauro įniršis“ – tai 6 būgnų vaizdo lošimų automatas su 4096 mokėjimo būdais. Lošimo 

metu grįšite į juros periodą, kai karaliavo dinozaurai, ir pelnysite monstriškus laimėjimus. Tai 

tikrai fantastiška istorinė kelionė! 

Lošime yra įniršusio tiranozauro universaliųjų simbolių rinkinys, kuris SIAUTĖJIMO režime 

juda būgnais, kol lošėjas vis laimi pakartotinius sukimus; meteoro „Scatter“ simbolis, 

aktyvuojantis nemokamų ĮNIRŠIO SUKIMŲ režimą; įprastas tiranozauro universalusis 
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simbolis, pakeičiantis visus simbolius, išskyrus „Scatter“; keturi didelės vertės dinozaurų 

simboliai –  velociraptorius, dilofozauras, triceratopsas, parazaurolofas; ir šeši mažos vertės 

fosilijų su mažesniais gyvūnėliais simboliai. 

Įniršusio tiranozauro simbolių rinkinys gali visa pasirodyti nuo 2 iki 6 būgno ir aktyvuoti 

SIAUTĖJIMO režimą, kurio metu simbolių rinkinys pradeda dalimis judėti ant pirmojo būgno. 

Tada lošėjas apdovanojamas atitinkamu skaičiumi pakartotinių sukimų, pvz., 1 sukimu, jei 

simbolių rinkinys pasirodo ant 2 būgno, 5 sukimais, jei ant 6 būgno! Pakartotinai aktyvuoti 

funkciją yra neįmanoma, nes įniršęs tiranozauras gali pasirodyti tik vieną kartą! 

Bet kur ant 3, 4, 5 arba 6 būgnų pasirodžius meteoro „Scatter“ simboliams aktyvuojamas 

nemokamų ĮNIRŠIO SUKIMŲ režimas, o lošėjas atitinkamai apdovanojamas 8, 15, 20 arba 

30 nemokamų sukimų. Be to, per ĮNIRŠIO SUKIMŲ režimą galimos dvi priešistorinio 

giganotozauro funkijos: LAUKINĖ MEDŽIOKLĖ ir PIRMYKŠTIS ĮTŪŽIS. 

LAUKINĖS MEDŽIOKLĖS metu prie įprastų universaliųjų tiranozauro simbolių pridedamas 

X2 arba X3 daugiklis, tačiau lošime nelieka įniršusio tiranozauro simbolių rinkinio. Jei 

laimingoje eilutėje yra daugiau nei vienas universalusis simbolis, jų daugikliai sudedami. 

PIRMYKŠČIO ĮTŪŽIO metu nuo 2 iki 6 būgnų pasirodo įniršusio tiranozauro simbolių 

rinkinys, kuri su kiekvienu sukimu pajuda vis ant kito būgno. Išsirinkite mėgstamiausią 

funkciją ir laimėkite didžiulius laimėjimus! 

ĮNIRŠIO SUKIMUS galima pakartotinai aktyvuoti, kai ant būgnų pasirodo 2, 3, 4 arba 5+ 

meteoro „Scatter“ simboliai, tada lošėjas papildomai prie bendros sukimų sumos gauna dar 5, 

8, 15 arba 20 sukimų. Mėgaukitės nesibaigiančiais nemokamais sukimais! 

 

 
 

Žaidimo informacija: 

 

Būgnų skaičius 6 

Monetų skaičius 10 (fiksuotas) 

Mokėjimų eilučių skaičius 4096 mokėjimo būdai 

Nominalai 

0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 

1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 

8,00, 9,00, 10,00 
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Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas 0,20€ 

Didžiausias statymas 100€ 

Didžiausias laimėjimas 500000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtų monetų skaičius padauginamas iš statytų monetų 

skaičiaus. Naudojama 10 monetų. 

„Scatter“ laimėjimai.  Monetos dauginamos iš bendro statymo. Naudojama 10 monetų. 

 

Simboliai: 

„Scatter“ simbolis 

Simbolis 
Meteoro 

„Scatter simbolis 

Piktograma 

 

Simbolis X6 X5 X4 X3 

Universalusis 

simbolis 

0 0 0 0 

4 didelės 

vertės simbolis 

(4DV) 

75 60 50 20 

3DV 75 60 50 20 

2DV 60 50 20 10 

1DV 60 50 20 10 

6 mažos vertės 

simbolis 

(6MV) 

30 20 10 4 

5 MV 30 20 10 4 

4 MV 20 15 8 3 

3 MV 20 10 8 3 

2 MV 20 10 6 2 

1 MV 20 10 6 2 

Simbolis X6 X5 X4 X3 

„Scatter“ 50 50 50 50 
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Universalusis simbolis 

Simbolis 

Universalusis 

tiranozauro 

simbolis 

Piktograma 

 

 

Išsiplečiantysis universalusis simbolis 

Simbolis 

Įniršusio 

tiranozauro 

universalusis 

simbolis 

Piktograma 

 
 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 

4 didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 

3DV 2DV 1DV 
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Piktograma 

    

 

Mažos vertės simboliai 

Simbol

is 

6 mažos 

vertės 

simbolis 

(6MV) 

5MV 4MV 3MV 2MV 1MV 

Piktogr

ama 
      

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.551 Žaidimas „Didysis Merlinas“ („The Great Merlin“) 

 
„Didysis Merlinas“ – tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas. Galima aktyvuoti iki 10 eilučių, 

eilutės sunumeruotos ir visada aktyvuojamos iš eilės (1, 2, 3, 4 ir t. t.). 

„Scatter“ simbolis veikia kaip universalusis ir gali pakeisti visus kitus simbolius. 

Pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių aktyvuojami nemokami sukimai. Lošėjas 

apdovanojamas pradiniais 8 nemokamais sukimais. 

Atsitiktinai pasirenkamas įprastas simbolis (išskyrus „Scatter“), kuris per nemokamus sukimus 

taps specialiu išsiplečiančiuoju simboliu. Kai pakankamai atitinkamų simbolių pasirodo ant 

būgnų, jie išsiplečia į visas būgnų pozicijas. Šie simboliai neprivalo pasirodyti šalia vienas kito, 

kad būtų pelnomi papildomi laimėjimai. 

Pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pakartotinai aktyvuojami nemokami sukimai. 

Lošėjas apdovanojamas papildomais 8 nemokamais sukimais. Atsitiktinai pasirenkamas 

papildomas specialus išsiplečiantysis simbolis. 
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Žaidimo informacija:  

 
Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–10 

Nominalai: 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,20 

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,50 2,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu.  

Mažiausias statymas: 0,01€ 

Didžiausias statymas: 100€ 

Didžiausias laimėjimas: 500000€ 

 

 

Mokėjimų lentelė 

 
Mokėjimo eilučių laimėjimai - laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos 

eilutei. 

 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 

5000 1000 100 10 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

5000 1000 100 10 

3DV 1600 300 30 5 

2DV 600 80 20 5 

1DV 600 80 20 5 
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5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

120 30 5 - 

4MV 120 30 5 - 

3MV 80 20 5 - 

2MV 80 20 5 - 

1MV 80 20 5 - 

 
 
Simboliai: 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

„Scatter“/universalusis 

simbolis 

 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 

 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

 

4MV 

 

3DV 

 

3MV 

 

2DV 

 

2MV 
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1DV 

 

1MV 

 

Žaidimo nustatymai ir taisyklės: 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.552 Žaidimas „Sabaton“ („Sabaton“) 

 
„Sabaton“ – tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas su 10 fiksuotų mokėjimo eilučių. 

Joakimo, pagrindinio muzikos grupės vokalisto simbolis yra universalusis ir gali pakeisti bet 

kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolius. 

Kiekvieno sukimo metu gali būti aktyvuotos METALO MALKA ir SLAPTASIS SIMBOLIS, 

tada išrenkamas vienas atsitiktinis simbolis ir ant būgnų pridedama jo simolių rinkinys. Per 

šias funkcijas visų grupės narių simboliai gali pasirodyti ant būgnų kaip mega simboliai. 

Kiekvieno sukimo metu gali būti aktyvuota SUPANČIOTŲ BŪGNŲ funkcija. Jos metu 

pasirenkami ir sukami 2 arba 3 vienas šalia kito esantys būgnai su tais pačiais simboliais. Per 

BATALIONO SUKIMUS 3 viduriniai būgnai būna SUPANČIOTI. 

Kiekvieno sukimo metu gali būti aktyvuojama grupės dainos „LAST STAND“ funkcija. Jos 

metu pasirenkamas 1 arba 2 būgnai ir kiekvienas pasirinktas būgnas visiškai padengiamas 

universaliaisiais simboliais. 

Pasirodžius 9 „SCATTER“ simboliams – visiškai matomu mega „Scatter“ (3x3) arba įprastais 

„Scatter“ simboliais ar jų deriniu –aktyvuojami BATALIONO SUKIMAI. BATALIONO 

SUKIMAI prasideda pirminiais 7 nemokamais sukimais, o tada atsitiktinai pasirenkamas 

simbolis, kuris visą funkcijos veikimo laiką bus METALO MALKA ir SLAPTASIS 

SIMBOLIS. Pakartotinai aktyvuojant funkciją pridedami papildomi 7 nemokami sukimai. 

Funkcija baigiasi, kai pasiekiamas laimėjimo limitas! 

Simbolis, pasirinktas per METALO MALKOS ir SLAPTOJO SIMBOLIO funkciją 

pakeičiamas 3–8 „SCATTER“ simboliais. 

Per BATALIONO SUKIMUS 2, 3 ir 4 būgnai būna susieti ir sukasi tais pačiais simboliais. 

Kiekvieno sukimo metu gali pasirodyti mega simboliai. 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius 5 

Monetų skaičius 1 (fiksuotas) 

Mokėjimų eilučių skaičius 10 (fiksuotas) 

Nominalai 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,20, 

0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 1,00, 1,50, 2,00, 

3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas 0,10€ 

Didžiausias statymas 100€ 

Didžiausias laimėjimas 500000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtų monetų skaičius padauginamas iš statytų monetų 

skaičiaus. 

 

Mokėjimų lentelė sudaryta pagal 10 fiksuotų monetų. 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 1000 150 100 

4 didelės vertės simbolis 

(4DV) 
100 30 15 

3DV 75 25 10 

2DV 75 25 10 

1DV 75 25 10 

4 mažos vertės simbolis 

(4MV) 
40 10 3 

3MV 40 10 3 



52 
 

„Scatter“ laimėjimai  - monetos dauginamos iš bendro statymo. 

Simboliai: 

„Scatter“ simbolis 

 

Simbolis Kryžius 

Piktograma 

 

 

Universalusis simbolis 

Simbolis Joakimas 

Piktograma 

 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 
4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 
3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

    

2MV 25 5 2 

1MV 25 5 2 

Simbolis X5 X4 X3 

„Scatter“ - - - 
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Mažos vertės simboliai 

Simbolis 

4 mažos 

vertės 

simbolis 

(4MV) 

3MV 2MV 1MV 

Piktograma 

    

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.553 Žaidimas „Žvaigždžių Džokeris“ („Star Joker“) 
 

„Žvaigždžių Džokeris“ – tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas su 10 fiksuotų mokėjimo eilučių. 

Lošime dera klasikiniai vizualai ir modernūs lošimo elementai. 

 

Lošime yra universalusis žvaigždės simbolis. Universalusis simbolis gali pakeisti bet kuriuos 

simbolius, išskyrus „Scatter“, kad būtų sudarytas laimingas derinys. 

 

Bet kur ant būgnų pasirodžius trims džokerio simboliams aktyvuojama dešimt nemokamų 

sukimų. Per nemokamus sukimus pasirodžius trims papildomiems džokerio simboliams lošėjas 

apdovanojamas dešimt papildomų nemokamų sukimų. Per nemokamus sukimus džokerio 

simbolis virsta universaliuoju, kad susidarytų daugiau laimingų derinių. 

 

Džokerio simbolis per pagrindinį lošimą ir nemokamus sukimus gali pasirodyti tik ant 1, 3 ir 5 

būgnų. 

 

Lošime taip pat yra papildomo lošimo raundo funkcija, kuri suteikia galimybę padauginti 

bendrą prizą per bet kurį pagrindinio lošimo sukimą, tinkamai atspėjus paslėptos kortos spalvą 

arba rūšį. Papildomas lošimo raundas gali būti lošiamas iki penkių kartų iš eilės. 

 

Visi laimėjimai iš lošimo „Funkcijos ir papildomi laimėjimai“ pridedami prie mokėjimo eilučių 

laimėjimų. 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 fiksuotas 

Mokėjimo eilučių skaičius: 10 fiksuotų 

Nominalai: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 

0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 

0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 

4,50, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Mažiausias statymas: 0,10€ 

Didžiausias statymas: 100€ 

Didžiausias laimėjimas: 500000€ 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš monetų skaičiaus, statyto 

eilutėje. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Žvaigždė (universalusis 

simbolis) 

5000 1000 100 10 

Laimingasis 7 (trečias 

didelės vertės simbolis – 

3DV) 

1000 200 50 5 

Deimantas (2DV) 500 100 25 5 

Auksinis varpas (1DV) 250 75 15 5 

Arbūzas (penktas mažos 

vertės simbolis – 5MV) 

150 40 10 - 

Apelsinas (4MV) 150 40 10 - 
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Simboliai: 

Lošime „Žvaigždžių Džokeris“ iš viso yra 10 skirtingų simbolių: vienas nemokamų sukimų 

„Scatter“ simbolis, kurio piktograma pasikeičia ir kuris per nemokamus sukimus veikia kaip 

universalusis, vienas universalusis simbolis, trys didelės vertės simboliai ir penki mažos vertės 

simboliai. 

 

Didelės vertės simboliai 

 

 

 
 

 

 

 

Mažos vertės simboliai 

 
LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 

1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.554 Žaidimas „Gatvės Magija“ („Street Magic“) 

Slyva (3MV) 150 40 10 - 

Braškė (2MV) 100 20 5 - 

Vyšnios (1MV) 100 20 5 - 

Simbolis 

Nemokamų sukimų 

„Scatter“ simbolis 

(pagrindiniame 

lošime) 

Nemokamų sukimų 

„Scatter“ simbolis 

(per nemokamus 

sukimus) 

Universalusis simbolis 

Piktograma 

   

Simbolis 3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

   

Simbolis 5MV 4MV 3MV 2MV 1MV 

Piktograma 
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Stebėkite paslaptingą gatvės mago pasirodymą „Gatvės magija“ 5 būgnų vaizdo lošimų 

automate. Mago simbolis veikia tiek kaip „Scatter“, tiek kaip universalusis, ir pasirodo tik ant 

1, 3 ir 5 būgnų. Veikdamas kaip „Scatter“ ir pasirodęs ant būgnų mago simbolis aktyvuoja 

funkcijas. Veikdamas kaip universalusis, mago simbolis pakeičia bet kurį įprastą simbolį, taip 

padėdamas sudaryti laimingus derinius. Ant būgnų pasirodžius dviems mago „Scatter“ 

simboliams aktyvuojama MAGO PASIRODYMO funkcija. Tada atsitiktinai pasirenkama ir 

ant būgnų atliekama viena iš trijų toliau aprašytų funkcijų: Kiekvieno raundo pabaigoje 

suskaičiuojami ir išmokami visi laimėjimai. 

 

UNIVERSALUSIS IŠMAIŠYMAS  

Ant būgnų atsitiktinai išdėstomi keturi universalieji simboliai. 

 

IŠSIPLEČIANTYSIS VYRAS  
Du mago „Scatter“ simboliai išsiplečia ir ant būgnų sukuria du universaliuosius simbolius. 

 

TELEPORTUOJAMAS VYRAS  
Ant būgnų pridedamas trečias mago „Scatter“ simbolis, kuriuo aktyvuojami NEMOKAMI 

SUKIMAI. Ant būgnų pasirodžius trims mago „Scatter“ simboliams aktyvuojami 

NEMOKAMI SUKIMAI. Aktyvuoti NEMOKAMUS SUKIMUS galima tiek savaime, tiek 

TELEPORTUOJAMO VYRO funkcija. Pasirinkite vieną iš rodomų kortų ir sužinokite, kiek 

pirminių sukimų laimėjote. Galima laimėti: 8, 10 arba 12. 

Kai NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu ant būgnų pasirodo universalusis simbolis, jis prilimpa ir 

pasilieka toje pačioje vietoje, iki kol baigia veikti funkcija. Universalusis simbolis gali 

pasirodyti ant visų būgnų, bet kurioje pozicijoje.  

Kai ant kiekvieno iš 5 būgnų yra bent vienas universalusis simbolis, lošėjas apdovanojamas 

papildomais NEMOKAMAIS SUKIMAIS. Pasirinkite vieną iš rodomų kortų ir sužinokite, 

kiek papildomų sukimų laimėjote. Galima laimėti: 4, 6 arba 8. Šią funkciją galima pakartotinai 

aktyvuoti tik vieną kartą. NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu „Scatter“ simbolis nematomas. 

 

 
 

Žaidimo informacija: 

 

Būgnų skaičius 5 

Monetų skaičius 20 (fiksuotas, 1 moneta mokėjimo eilutei) 
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Mokėjimų eilučių skaičius 20 (fiksuotas) 

Nominalai 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,75 1,00 

1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas 0,20€ 

Didžiausias statymas 100€ 

Didžiausias laimėjimas 500000€ 

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtų monetų skaičius padauginamas iš statytų monetų 

skaičiaus. Naudojama 20 monetų. 

 

Mokėjimų lentelė pateikta „x bendra statymo suma“ formatu. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 

500 100 50 2 

5 didelės 

vertės simbolis 

(5DV) 

500 100 50 2 

4DV 300 60 30 2 

3DV 120 24 12 - 

2DV 100 20 10 - 

1DV 80 16 8 - 

4 mažos vertės 

simbolis 

(4MV) 

20 4 2 - 

3MV 20 4 2 - 

2MV 20 4 2 - 

1MV 20 4 2 - 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 

25 5 2,5 0,1 

5 didelės 

vertės simbolis 

(5DV) 

25 5 2,5 0,1 

4DV 15 3 1,5 0,1 

3DV 6 1,2 0,6 - 

2DV 5 1 0,5 - 

1DV 4 0,8 0,4 - 

4 mažos vertės 

simbolis 

(4MV) 

1 0,2 0,1 - 

3MV 1 0,2 0,1 - 

2MV 1 0,2 0,1 - 
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Simboliai: 

Nemokamų sukimų universalusis „Scatter“ simbolis 

Simbolis 
Gatvės mago universalusis 

„Scatter“ simbolis 

Piktograma 

 

 

Universalusis simbolis 

Simbolis Universalusis kortų simbolis 

Piktograma 

 

 

Didelės vertės simboliai 

Simbolis 

5 didelės 

vertės 

simbolis 

(5DV) 

4DV 3DV 2DV 1DV 

Piktograma 

     

1MV 1 0,2 0,1 - 
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Mažos vertės simboliai 

Simbolis 
4 mažos vertės 

simbolis (4MV) 
3MV 2MV 1MV 

Piktograma 

    

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.555 Žaidimas „Beprotybės Knyga“ („Rich Wilde and the Tome of Madness“) 

 
„Beprotybės knyga“ – tai 5 būgnų, 5 eilių vaizdo lošimų automatas. Ant būgnų pasirodo 

simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimėjimai pelnomi surenkant 4 arba daugiau 

vertikaliai ir (arba) horizontaliai besiliečiančių simbolių derinį. Laimingi simboliai pašalinami, 

o tada ant būgnų pasirodo nauji simboliai, užpildantys pašalintųjų vietas.  

Būgnai sukasi, kol nebėra galimų laimingų derinių. 

Akies simboliai gali pasirodyti atsitiktinėse pozicijose. Akis atmerkiama, kai jos vietoje 

susidaro laimingas derinys. Kai nebepelnomi jokie laimėjimai, ant būgnų pridedami 2 

SPECIALŪS UNIVERSALIEJI simboliai. 

 

Laimėjimais įkraunamas „portalas“. 

Surinkus 7 laiminčius simboliais ant būgnų pridedami 2 SPECIALŪS UNIVERSALIEJI 

simboliai. Surinkus 14 laiminčių simbolių, ant būgnų pridedami 2 SPECIALŪS 

UNIVERSALIEJI simboliai. Jei laimima SPECIALIU UNIVERSALIUOJU simboliu, 

aktyvuojamas BEDUGNĖS portalo efektas. Surinkus 27 laiminčius simbolius, ant būgnų 

pridedami 2 SPECIALŪS UNIVERSALIEJI simboliai. Jei laimima SPECIALIU 

UNIVERSALIUOJU simboliu, aktyvuojamas TUŠTUMOS portalo efektas. Po šių efektų 

lošimas tęsiasi įprastai. 

 

BEDUGNĖS efektu pašalinamas stulpelis arba eilutė prie laimingojo SPECIALAUS 

UNIVERSALIOJO simbolio.  

 

Pašalintais simboliais įkraunamas „portalas“. 

Jei BEDUGNĖ pašalina dar vieną SPECIALŲ UNIVERSALŲJĮ simbolį, šalia to simbolio irgi 

bus pašalinamas stulpelis arba eilutė. 

 

TUŠTUMOS EFEKTU atsitiktinai išrenkamas 1 įprastas simbolis ir nuo būgnų pašalinami visi 

tokie pat simboliai. 
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Laimėjus 42 simboliais aktyvuojamas NEMOKAMAS KITO PASAULIO RAUNDAS. 

Lošėjas apdovanojamas 1 nemokamu raundu su 3 atsitiktiniais portalo efektais. Jei portalas 

įkraunamas daugiau nei reikia, už kiekvieną trijulę papildomų laimingų simbolių pridedamas 

papildomas portalo efektas. Daugiausiai gali būti pridedami 7 portalo efektai. 

 

Kai per NEMOKAMĄ KITO PASAULIO RAUNDĄ nebenumatoma laimėjimų, aktyvuojama 

portalo funkcija. 

Portalo funkcijos: 

1. SPECIALIŲ UNIVERSALIŲJŲ: ant būgnų pridedami 4 SPECIALŪS 

UNIVERSALIEJI; 

2. BEDUGNĖS: ant būgnų pridedami 4 SPECIALŪS UNIVERSALIEJI; jei laimėjimas 

pelnomas už bet kurį SPECIALŲ UNIVERSALŲJĮ, aktyvuojamas BEDUGNĖS 

portalo efektas; 

3. TUŠTUMOS: ant būgnų pridedami 4 SPECIALŪS UNIVERSALIEJI; jei laimėjimas 

pelnomas už bet kurį SPECIALŲ UNIVERSALŲJĮ, aktyvuojamas TUŠTUMOS 

portalo efektas. 

Per NEMOKAMĄ KITO PASAULIO RAUNDĄ matoma 11 arba 12 akių. Akis atmerkiama, 

kai jos vietoje susidaro laimingas derinys. Kai atmerkiamos visos akys, ant būgnų pridedamas 

MEGA UNIVERSALUSIS Ktulo simbolis, kuris juda žemyn su kiekviena kaskada, iki kol 

dingsta. Kaskada tęsiasi, kol daugiau nebelaimima. 

 
Versija kompiuteriui 

 

 
 
Versija mobiliesimes įrenginiams 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 būgnų, 5 eilių 

Monetų skaičius: 10 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas) 

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 

3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 

8,00, 9,00, 10,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu 

šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,10 € 

Didžiausias statymas: 100€ 

Didžiausias laimėjimas: 200000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

Grupės laimėjimai; lentelė parodyta kaip bendros statymo sumos daugiklis. 

Simbolis 
10+ 

grupė 
9 grupė 8 grupė 7 grupė 6 grupė 5 grupė 4 grupė 

4 didelės 

vertės 

simbolis 

(4DV) 

100 50 32 16 8 4 2 

3DV 60 30 24 12 6 3 1,5 
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2DV 40 20 16 8 4 2 1 

1DV 30 15 12 6 3 1,5 0,7 

4 mažos 

vertės 

simbolis 

(4MV) 

6 4,5 4 2 1 0,6 0,4 

3MV 5 4 3,2 1,6 0,8 0,5 0,3 

2MV 4 3 2,4 1,2 0,6 0,4 0,2 

1MV 2 1,5 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 

 
Simboliai: 

Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

Universalusis simbolis 

 Mega universalusis 

simbolis 

 
Universalusis 

daugiklio simbolis 

 

4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 

 

4 mažos vertės 

simbolis (4MV) 

 

3DV 

 

3MV 

 

    

2DV 

 

2MV 
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1DV 

 

1MV 

 

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 

2.556 Žaidimas „Universalieji Krokliai“ („Wild Falls“) 
 

„Universalieji kriokliai“ yra klasikinio kazino, kūrybiškumo ir vizualinių naujovių derinys.  

Lošimas tampa dar labiau jaudinančiu, nes jo metu lošėjas mato upe artėjančius 

universaliuosius simbolius. Perspektyvus upės vaizdas virš būgno leidžia mums gauti didžiulę 

sumą iš labai mažo erdvės kiekio – žaidėjai nenorės sustabdyti sukimo, kai jie matys, kokia 

daugybė universaliųjų telpa!  

Lošimo vieta yra Jukono upė Kanadoje, o jos krioklys liejasi būgnais.  Upe, o tada žemyn 

kriokliu, teka ir ant būgnų gali pasilikti universalieji „Scatter vertingų lobių skrynių simboliai. 

Skrynios nebūtinai pasilieka ant būgnų ir pasilikti gali tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. Universaliųjų 

išmokos taikomos visoms taikomoms mokėjimo eilutėms.  

Ant būgnų pasilikus vienai arba dviems skrynioms aktyvuojami GREITIEJI 

PAKARTOTINIAI SUKIMAI. Pavyzdžiui, ant būgnų pasilikus vienai skryniai, lošėjui 

išmokama už mokėjimo eilutes. Universalusis simbolis pasilieka vietoje, o visi kiti simboliai 

pakartotinai sukami. Lošėjui išmokama už visas naujas mokėjimo eilutes. Jei pakartotinio 

sukimo metu nepasirodė naujų universaliųjų simbolių, pasilikę universalieji nukrenta nuo 

būgnų ir pakartotiniai sukimai baigiasi. Jei pasirodė dar vienas universalusis, tada abu 

universalieji pasilieka ant būgnų, o kitų pozicijų simboliai pakartotinai sukasi. Lošėjui 

išmokama už laimingas mokėjimo eilutes. Jei ant būgnų daugiau nepasirodo universaliųjų, tada 

universalieji nukrenta nuo būgnų, o pakartotiniai sukimai baigiasi. Jei pasirodė dar vienas 

universalusis, lošėjui išmokama už laimingas mokėjimo eilutes ir lošėjas apdovanojamas 

nemokamais AUKSO UPĖS sukimais. Per nemokamus AUKSO UPĖS sukimus, po sukimų 

ir pakartotinių sukimų skrynios iš karto nenukrenta nuo būgnų, o juda būgnų pozicijomis tol, 

kol nukrenta. Ši funkcija aktyvuojama, kai 2, 3 ir 4 būgnų pasirodo „Scatter“/universalieji 

simboliai. Upe atplaukia nauji universalieji simboliai ir kaip pagrindinio lošimo metu jie 

pasirodo ant būgnų. Kol ant būgnų yra universaliųjų simbolių, tęsiasi nemokami AUKSO 

UPĖS sukimai. AUKSO KARŠTINĖ tai atsitiktinė funkcija, kurios metu visos ant būgnų 

matomos skrynios virsta auksinėmis. AUKSO KARŠTINĖS funkcija lošėjas gali būti 

apdovanojamas tik per įprastą sukimą. Kai lošėjas apdovanojamas AUKSO KARŠTINĖS 

funkcija, visos upėje ir ant būgnų esančios skrynios tam sukimui ir pakartotiniams sukimams 

virsta auksinėmis. Auksinėse skryniose paslėpti 2X, 3X ir 5X daugikliai, kurie gali susidėti į 

125X. Jei AUKSO KARŠTINĖS metu pasirodo 3 AUKSINĖS skrynios, lošėjas 

apdovanojamas SUPERINĖS AUKSO UPĖS nemokamais sukimais.  
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SUPERINĖS AUKSO UPĖS nemokami sukimai tai funkcija, aktyvuojama per AUKSO 

KARŠTINĘ. Ši funkcija veikia kaip AUKSO UPĖS funkcija, išskyrus tai, kad visos skrynios 

yra auksinės ir jose yra paslėpta daugiklių. Kai baigiasi nemokami sukimai, visos skrynios vėl 

virsta įprastomis. Šios funkcijos metu įmanoma išlošti prizą, kurį sudaro 10 000 X statymo 

suma!  

 

 

Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas, 1 moneta mokėjimo eilutei) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas) 

Nominalai: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,20€  

Didžiausias statymas: 100€  

Didžiausias laimėjimas 1000000 €  

Mokėjimų lentelė: 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš monetų skaičiaus, statyto 

eilutėje. 

 

4 didelės vertės simbolis 

(4DV) 
500 250 50 

3DV 400 200 40 

2DV 300 150 30 

Simbolis X5 X4 X3 
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1DV 200 100 20 

5 mažos vertės simbolis 

(5MV) 
120 30 10 

4MV 100 25 8 

3MV 80 20 6 

2MV 60 15 4 

1MV 40 10 2 

 

Simboliai: 

 

Universalusis/„Scatter“ simbolis 

Piktograma 

  

 

Didelės vertės simboliai 

Piktograma 

    

 

Mažos vertės simboliai 

Piktograma 

     

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

Simbolis Įprastas 
Auksinis 

(2X,3X,5X) 

Simbolis 
4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 
3DV 2DV 1DV 

Simbolis 

5 mažos 

vertės 

simbolis 

(5MV) 

4MV 3MV 2MV 1MV 
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2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

2.557 Žaidimas „Laukiniai Bėgiai“ („Wild Rails”) 

 
„Laukiniai Bėgiai“ – tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas su 30 fiksuotų mokėjimų eilučių. 

Universaliųjų bėgiais keliauja traukiniai, atvežantys daugybę universaliųjų simbolių ir 

nemokamų sukimų, kurių kiekvieno metu garantuojami universaliųjų traukiniai. 

 

Lošime „Laukiniai Bėgiai“ yra universalieji simboliai, auksinis traukinio „Scatter“ simbolis, 

keturių veikėjų simboliai ir penki karališkieji simboliai. 

 

Bet kurio sukimo metu įmanoma aktyvuoti universaliųjų traukinių funkciją. Iki keturių 

universaliųjų traukinių gali pravažiuoti kiekviena iš keturių eilių, o kiekviename traukinyje 

atvežti iki penkių universaliųjų. 

 

Bet kur ant būgnų gali pasirodyti iki penkių „Scatter“ simbolių. Pasirodžius bent trims 

„Scatter“ simboliams aktyvuojami penki nemokami sukimai. Už keturis „Scatter“ simbolius 

skiriami septyni nemokami sukimai, o už penkis – dešimt nemokamų sukimų.  

 

Funkcijos „Bilietas į nemokamus sukimus“ metu lošėjui garantuojama po vieną universaliųjų 

traukinį kiekvienam sukimui, o „Scatter“ simboliai virsta universaliaisiais. Per nemokamus 

sukimus renkant „Scatter“ simbolius didėja garantuotų universaliųjų traukinių skaičius, iki 

keturių traukinių kiekvienam sukimui. Kiekvieną kartą surinkus tris „Scatter“ simbolius 

aktyvuojamas naujas universaliųjų traukinys. Pelnius antrą ir trečią universaliųjų traukinius 

lošėjui atitinkamai skiriama po papildomą nemokamą sukimą. Pelnius ketvirtą, paskutinį 

universaliųjų traukinį lošėjas apdovanojamas trimis nemokamais sukimais. Pelnius visus 

keturis universaliųjų traukinius, kiekvieną kartą kai lošėjas surinka tris „Scatter“ simbolius, jis 

apdovanojamas trimis papildomais nemokamais sukimais. 

 

Versija kompiuteriui 
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Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

 
 
Žaidimo aprašymas: 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 30 (fiksuotas) 

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 

2,50, 3,00.  

Numatytosios vertės pažymėtos paryškintu 

šriftu. 

Mažiausias statymas: 0,30€ 

Didžiausias statymas: 90€ 

Didžiausias laimėjimas: 450000€ 

 

Mokėjimų lentelė: 

 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

„Scatter“ 25 10 5 - 

Universalusis 

simbolis 30 8 2 

- 
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4 didelės vertės 

simbolis (4DV) 20 7,5 1,5 

- 

3DV 15 6 1,5 - 

2DV 10 5 1 - 

1DV 5 3 1 - 

5 mažos vertės 

simbolis (5MV) 4 2 0,5 

- 

4MV 3 1 0,4 - 

3MV 2 1 0,3 - 

2MV 1 0,5 0,3 - 

1MV 1 0,5 0,3 - 

 

Simboliai: 

 
Simbolis Piktograma Simbolis Piktograma 

„Scatter“ 

 

5 mažos 

vertės 

simbolis 

(5MV) 

 

Universalusis 

simbolis 

 

4MV 

 

4 didelės 

vertės simbolis 

(4DV) 

 

3MV 
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3DV 

 

2MV 

 

2DV 

 

1MV 

 

1DV 

 

  

 

LAIMĖJIMŲ APSKAIČIAVIMAS IR STATYMAI: 
1) pirmasis statymas įskaitytas į didžiausio laimėjimo sumą ir nustatomas pagal 

numatytąsias lošimų statymo sumas; 

2) pabrauktos ir paryškintu šriftu parašytos vertės yra numatytieji nustatymai;  

3) jei numatytieji nustatymai/statymo sumos pakeičiamos, didžiausi galimi laimėjimai taip 

pat keičiasi. 

 


