PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio mėn. 11 d. įsakymu Nr. DIE-440
UAB „TOP SPORT“
PAPILDYMAS

NUOTOLINIO

LOŠIMO

ORGANIZAVIMO

REGLAMENTO

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais žaidimų
taisyklės, papildo punktais nuo 2.711 iki 2.777 imtinai. Minėtose taisyklėse aprašoma 67 (šešiasdešimt
septyni) A kategorijos žaidimai. Žaidimų aprašymai išdėstomi taip:
2.711 Žaidimas „Trys karalystės: raudonųjų skardžių mūšis“ („3 Kingdoms: battle of red cliffs“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

200

x4

100

x3

30

x2

3

x5

125

x4

60

x3

20

x2

3

x5

100

x4

50

x3

15

x2

3

x5

60

x4

30

x3

10

x5

40

x4

15

x3

5
1

X5

30

X4

10

X3

5

Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
25000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Atsitiktinis
apdovanojimas

2.712 Žaidimas „Penki auksiniai liūtai“ („5 Lions Gold“)
243 būdai laimėti

Laimėtojai apdovanojami už iš kairę į dešinę esamų gretimų simbolių
kombinaciją.
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

126

x4

45

x3

15
2

x2

2

x5

81

x4

30

x3

12

x5

63

x4

24

x3

9

x5

36

x4

12

x3

4

x5

27

x4

9

x3

3

X5

18

X4

6

X3

2

Laimėtojai apdovanojami už iš kairę į dešinę esamų gretimų simbolių kombinaciją.

Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
WILD simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgno.

Tai yra SCATTER simbolis. Jis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgno.
Surinkite 3 SCATTER simbolius norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ
SUKIMŲ YPATYBĘ.

NEMOKAMŲ SUKIMŲ TAISYKLĖS
Surinkite 3 SCATTER simbolius norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS pradžioje pasirinkite vieną iš 7 galimų variantų.
Ypatybės metu, bet kuriame sukime, daugiklio vertė atsitiktinai parenkama iš rėžių parinktų
iš NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBIŲ dalies.
Kiekvieno sukimo pabaigoje, visos galimos kombinacijos, kuriose yra WILD simbolis
dauginamos iš atsitiktai parinktos daugiklio vertės.

25 NEMOKAMI SUKIMAI 2X, 3X, 5X WILD DAUGIKLIS

15 NEMOKAMI SUKIMAI 5X, 8X, 10X WILD DAUGIKLIS

10 NEMOKAMI SUKIMAI 10X, 15X, 30X WILD DAUGIKLIS

20 NEMOKAMI SUKIMAI 3X, 5X, 8X WILD DAUGIKLIS

13 NEMOKAMI SUKIMAI 8X, 10X, 15X WILD DAUGIKLIS

6 NEMOKAMI SUKIMAI 15X, 30X, 40X WILD DAUGIKLIS

MISTIŠKAS nemokamų sukimų skaičius, pasirinktas iš kitų parinkčių
MISTIŠKAS daugiklio diapozonas, pasirinktas iš kitų parinkčių

AUKSINIŲ BŪGNŲ DIDYSIS PRIZAS
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Žaidime yra 3 galimi DIDIEJI PRIZAI, kiekvienas su nustatyta verte, išreikšta bendrais statymais,
kaip nurodyta:
- 2000 x bendro statymo

- 150 x bendro statymo

- 15 x bendro statymo

Kiekviename sukime, atsitiktiniai būgnai tampa auksu, maksimaliai iki 5 būgnų.
Kai 3 būgnai taps auksu, būsite apdovanotas

DIDŽIUOJU PRIZU.

Kai 4 būgnai taps auksu, būsite apdovanotas

DIDŽIUOJU PRIZU.

Kai 5 būgnai taps auksu, būsite apdovanotas

DIDŽIUOJU PRIZU.

CAISHEN ATSITIKTINIS APDOVANOJIMAS
Atsitiktinę ypatybę galima laimėti bet kuriame sukime. Galimos ypatybės:
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDAS - aktyvinamas NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDAS ir
žaidžiama įprastai.
DIDŽIOJO PRIZO BONUS ŽAIDIMAS - BONUS ŽAIDIME pasirinkite norėdami
atskleisti DIDŽIOJO PRIZO simbolį. Surinkite 3 tokius pat simbolius, kad būtumėte
apdovanotas atitinkamu DIDŽIUOJU PRIZU.
CAISHEN ATSITIKTINIO APDOVANOJIMO YPATYBĖ galima NEMOKAMŲ SUKIMŲ
RAUNDO metu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,18 €
Maks. 90 €
660840 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Atsitiktinis
apdovanojimas
Nemokami sukimai

2.713 Žaidimas „Penki liūtai“ („5 Lions“)
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243 būdai laimėti

Laimėtojai apdovanojami už iš kairę į dešinę esamų gretimų simbolių
kombinaciją.
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

1000

x4

100

x3

50

x5

800

x4

100

x3

35

x5

800

x4

100

x3

30

x5

300

x4

50

x3

20

x5

300

x4

35

x3

15

X5

200

X4

30

X3

10

X5

200

X4

20

X3

10

X5

100

X4

15

6

X3

10

X5

100

X4

15

X3

5

X5

100

X4

10

X3

5

ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius,
išskyrus
būgno.

WILD simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4

Kiekvieno sukimo metu, daugiklio vertė parenkama atsitiktinai.
Sukimo pabaigoje, visos laimingos kombinacijos, turinčios bent
vieną WILD simboli yra dauginamos iš atsitiktinio daugiklio.
Galimos daugiklio vertės: 1x, 2x, 3x, 5x, 8x, 10x, 15x, 30x ar 40x.

SCATTER simbolis randamas ant visų būgnų.
Surinkite 3, 4 arba 5 SCATTER simbolius ant būgno, pradedant
nuo kairiojo būgno, norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ
YPATYBĘ.
5 – 20x bendro statymo
4 – 5x bendro statymo
3 – 2x bendro statymo

NEMOKAMŲ SUKIMŲ TAISYKLĖS
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu, būgnų forma keičiasi, pridedant dar 3 simbolius
viršuje ant būgnų 2, 3 ir 4.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu, žaidimas išmoka galimus 576 variantus laimėti .
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS pradžioje pasirinkite vieną iš 7 galimų variantų.
Ypatybės metu, bet kuriame sukime, daugiklio vertė atsitiktinai parenkama iš rėžių parinktų iš
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBIŲ dalies.
Kiekvieno sukimo pabaigoje, visos galimos kombinacijos, kuriose yra WILD simbolis
dauginamos iš atsitiktai parinktos daugiklio vertės.

25 NEMOKAMI SUKIMAI 2X, 3X, 5X WILD DAUGIKLIS

15 NEMOKAMI SUKIMAI 5X, 8X, 10X WILD DAUGIKLIS

10 NEMOKAMI SUKIMAI 10X, 15X, 30X WILD DAUGIKLIS

20 NEMOKAMI SUKIMAI 3X, 5X, 8X WILD DAUGIKLIS

13 NEMOKAMI SUKIMAI 8X, 10X, 15X WILD DAUGIKLIS

6 NEMOKAMI SUKIMAI 15X, 30X, 40X WILD DAUGIKLIS

MISTIŠKAS nemokamų sukimų skaičius, pasirinktas iš kitų parinkčių
MISTIŠKAS daugiklio diapozonas, pasirinktas iš kitų parinkčių
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,50 €
Maks. 100 €
352000 €

 „Wild“ simbolis
 „Scatter“ simbolis
 Nemokami sukimai
2.714 Žaidimas „Septyni paršiukai“ („7 Piggies“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

150

x4

50

x3

20

x5

50

x4

15

x3

5

x5

15

x4

5

x3

3

x5

1500

x4

400

x3

50

Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius, išskyrus „SCATTER".

Trys ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ekrane aktyvuoja
nemokamų sukimų ypatybę.
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Galimi apdovanojimai yra: 3, 5, 8 ar 10 nemokamų sukimų; 1x, 2x, 3x ar 5x
daugiklis. Visi šiuo būdu suteikti nemokami sukimai ar daugikliai pridedami prie
pradinės vertės.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 7 linijos
Min. 0,07 €
Maks. 35 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai

2.715 Žaidimas „Aladinas ir Burtininkas“ („Aladdin and the Sorcerer“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

1000

x4

200

x3

75

x5

400

x4

100

x3

40

x5

250

x4

75

x3

30

x5

200

x4

60

x3

25

10

x5

150

x4

40

x3

20

x5

125

x4

30

x3

15

x5

100

x4

25

x3

10

x5

75

x4

20

x3

7

x5

50

x4

15

x3

5

x5

40

x4

10

x3

3

x5

1000

x4

200

x3

75

Tai yra wild ir jis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus

ir

.

Wild simbolis atsiranda tik ant 2, 3, ir 4 būgno pagrindiniame žaidime.

Atsiranda ant 1 būgno.
,

Atsiranda ant 5 būgno.

yra WILD ir pakeičia visus kitus simbolius.

Pakartotinio sukimo ypatybė. Pakartotinio sukimo ypatybes būgnuose pakartotinai sukama kol arba
Aladinas arba Burtininkas laimės kovą. Jie abu pradeda su 3 gyvybės juostomis. Kai Aladinas gaunamas
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ant 1 būgno be burtininko ant 5 būgno, Aladinas atakuoja ir Burtininkas praranda 1 gyvybės juostą. Kai
Burtininkas gaunamas ant 5 būgno be Aladino ant 1, Burtininkas atakuoja ir Aladinas praranda 1 gyvybės
juostą.
Jeigu Aladinas praranda visas 3 gyvybės juostas, baigiasi pakartotinio sukimo ypatybė. Jeigu burtininkas
praranda visas 3 gyvybės juostas, pakartotinio sukimo ypatybė pereina į 2 lygį.
2 Lygyje suteikiami 3 pakartotini sukimai. Visi WILD simboliai gauti praeitame pakartotiname sukime
lieka ekrane iki ypatybės pabaigos.
Antrame pakartotiname sukime visi WILD simboliai turi 2x daugiklį, kuris daugina laimėtas išmokėjimų
eilutes. Daugikliai prideda vienas prie kito toje pačioje išmokėjimų eilėje.
Trečiame pakartotiname sukime visi WILD simboliai turi 3x daugiklį, kuris daugina laimėtas išmokėjimų
eilutes. Daugikliai prideda vienas prie kito toje pačioje išmokėjimų eilėje.
Ypatybės metu žaidime dalyvauja ypatingi būgnai

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
653250 €

 „Wild“ simbolis
 „Scatter“ simbolis
 Nemokami sukimai
2.716 Žaidimas „Senovės Egiptas Klasika“ („Ancient Egypt Classic“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

5000

x4

1000

x3

100

x2

10

x5

2000

x4

400

x3

40

12

x2

5

x5

750

x4

100

x3

25

x2

5

x5

150

x4

40

x3

5

x5

100

x4

25

x3

5

x5

200

x4

20

x3

2

Šis simbolis yra tiek SCATTER, tiek WILD ir pakeičia visus simbolius. 3 ar daugiau
WILD simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų ypatybę.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Specialus išplečiantis simbolis yra atsitiktinai parenkamas, prieš raundo pradžią.
Specialus išplečiantis simbolis išmoka pagal išmokėjimų lentelę, ant visų būgnų, net ant
neparinktų pozicijų.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu, po įprastų simbolių išmokos, specialus simbolis išsiplėčia
vertikaliai, kad padengtų visas 3 pozicijas ant būgnų.
Išplitimas aktyvinamas tik kai laimėjimui yra pakankamai simbolių.
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų
Min. 0,10 €
Maks. 50 €
250750 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai su
išsiplečiančiu simboliu

2.717 Žaidimas „Senovės Egiptas“ („Ancient Egypt“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

5000

x4

1000

x3

100

x2

10

x5

2000

x4

400

x3

40

x2

5

x5

500

x4

100

x3

15

x2

2

x5

150

x4

40

x3

5

14

x5

100

x4

25

x3

5

x5

50

x4

10

x3

1

Šis simbolis yra SCATTER ir WLD ir atstoja visus simbolius. 3 ar daugiau WILD simboliai bet kur
būgnuose aktyvuoja bonus žaidimą.

Kai prasidės BONUS ŽAIDIMAS, pasirinkite 1 iš 3 daiktų, kurie gali apdovanoti šiais prizais:
NEMOKAMI SUKIMAI su atsitiktinai išplėčiančiu simboliu
DIDELIS PRIZAS - piniginis prizas, nuo 10x iki 500x už bendrą statymą
MAŽAS PRIZAS - piniginis prizas iš 1x bendram statymui

Jei prizas BONUS ŽAIDIME yra NEMOKAMI SUKIMAI, dovanojami 10 nemokamų
sukimų.
Prieš prasidedant raundui, atsitiktinai parenkamas specialus išplėčiantis simbolis.
Specialus išplėčiantis simbolis išmoka atitinkamai, ant visų būgnų, net ant nekeičiamų
pozicijų.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU, po įprastų simbolių išmokos, specialus simbolis
išplėčiamas vertikaliai, kad būgne apimtų visas 3 pozicijas.
Išplėtimas aktyvinamas tik jei yra pakankamai simbolių, kad vyktų laimėjimas.
3 ar daugiau SCATTER simbolių NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU dovanoja 10 nemokamų
sukimų su specialiu išplėčiančiu simboliu.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu naudojami specialūs būgnai.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:

Lošimų automatų žaidimas
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Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų
Min. 0,10 €
Maks. 50 €
250750 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai su
išsiplečiančiu simboliu
Papildomas žaidimas

2.718 Žaidimas „Asgardas“ („Asgard“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

250

x4

75

x3

15

x5

200

x4

60

x3

15

x5

150

x4

50

x3

15

x5

100

x4

40

x3

15

x5

50

x4

20

x3

10

16

x5

50

x4

20

x3

5

x5

500

x4

100

x3

25

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus

BONUS simbolis yra ant 2, 3 ir 4 būgnų.

Pagrindiniame žaidime, dabartiniam sukimui, viena iš ypatybių gali būti aktyvinta
atsitiktinai:


Po sukimo, visi didingi ekrane yra pakeičiami su WILD simboliais. Laimingos
kombinacijos yra suskaičiuojamos ir apdovanojamos po pakeitimo .



Sukimo metu, atsitiktiniai būgnai transformuojasi į pilnai sustatytus WILD
simbolius. Tai gali nutikti ant bet kurios būgno, nuo 1 iki 5.

Jei po atsitiktinės ypatybės nelaimite jokios eilės, suteikiamas 1x bendro statymo
paguodos prizas
Atsitiktinių ypatybių metu žaidime naudojamos specialūs būgnai.
Nemokami sukimai
Apdovanojama 5 nemokamais sukimais. Viso raundo metu,
juostelių pakeičiami
Ypatybės negali būti aktyvintos. Specialūs būgnai veikia raundo metu.
Apdovanojama 5 nemokamais sukimais. Viso raundo metu, kiekviename sukime,
atsitiktiniai būgnai keičiasi į pilnai sustatytus . Tai gali nutikti ant bet kurio būgno
nuo 1 iki 5.
LYJA WILD
Apdovanojama 5 nemokamais sukimais. Kiekvieno sukimo metu, 3, 4, ar 5
pridedami ekrane, atsitiktinėse vietose. Jie pašalinami kito sukimo pradžioje.

17

Ypatybės negali būti aktyvintos. Specialūs būgnai veikia raundo metu.

Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo
iki labai aukšto
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Laimimas nemokamas sukimas ir atsitiktinio sukimo ypatybės laimėjimai pridedami
prie išmokėjimo laimėjimo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. Pasibaigus
raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
62500 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simbolis
Nemokami sukimai
Lyja „Wild“
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2.719 Žaidimas „Actekų brangakmeniai“ („Aztec Gems“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x3

20

x3

15

x3

12

x3

10

x3

8

x3

5

x3

2

4-ame būgne laimimi tik dauginami daiktai.
Vienas daiktas iš 4 būgno yra atsitiktinai pasirenkamas kiekvieno sukimo metu.
Laimėjimo daugiklis pataikytas ant 4 būgno yra taikomas visiems eilės laimėjimams to
sukimo metu.
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3 -25
Šis simbolis yra „wild" ir atlieka visų simbolių funkcijas

Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti
dideles sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:


Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3+1 eilutės, 5 linijos
Min. 0,05 €
Maks. 100 €
37500 €

„Wild“ simbolis

2.720 Žaidimas „Actekų lobis“ („Aztec Treasure“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

80

x4

30

x3

15

x5

50

x4

25

x3

12
20

x5

30

x4

15

x3

10

x5

20

x4

12

x3

8

x5

15

x4

10

x3

5

x5

10

x4

8

x3

5

x5

8

x4

6

x3

4

Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
WILD simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Tai yra BONUS simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų ir visais dydžiais.
Surinkite 3 BONUS simbolius bet kur ant būgnų norėdami aktyvinti
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.

Surinkite 3 BONUS simbolius norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS pradžioje atsitiktinis nemaomamų sukimų skaičius
apdovanojamas iš galimų verčių: 5, 10, 15, 20 ar 25.
3x BONUS simboliai apdovanoja 5, 10, 15, 20 ar 25 Nemokamų Sukimus
4x BONUS simboliai apdovanoja 10, 15, 20 ar 25 Nemokamų Sukimus
5x BONUS simboliai apdovanoja 15, 20 ar 25 Nemokamų Sukimus
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Ypatybės metu, kiekviename sukime, daugiklio vertė atsitiktinai apdovanojama už šias vertes:
3x, 5x, 7x ar 10x.
Apdovanota verte padaugina bendrą laimėjimą iš dabartinio sukimo.
2 ar daugiau BONUS simbolių NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu apdovanoja dar
daugiau nemokamų sukimų. Apdovanotų nemokamų sukimų skaičius yra atsitiktinai parinktas
iš galimų verčių:
2x BONUS simboliai apdovanoja 3, 4, 5, 10 ar 15 Nemokamų Sukimus
3x BONUS simboliai apdovanoja 4, 5, 10 ar 15 Nemokamų Sukimus
4x BONUS simboliai apdovanoja 5, 10 ar 15 Nemokamų Sukimus
5x BONUS simboliai apdovanoja 10 ar 15 Nemokamų Sukimus
Visi sukimai apdovanoti iš pakartotino aktyvinimo turi tokį patį daugiklį, kadangi sukimas
pakartotinai aktyvinantis ypatybę yra žaidžiamas iškart.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu naudojamos specialūs būgnai.
Budai laimėti
Laimėjimai apdovanojami iš kairės į dešinę bet kokio dydžio
didėjantiems simboliams.
Kiekvienas būgnai gali turėti iki 6 simbolių. Kiekvienas
sukimas gali turėti iki 7776 būdų laimėti.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles
sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Tik didžiausias laimėjimas išmokamas iš laimėtojo kombinacijos laimingoje eilėje. Kai
laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo
Nemokami sukimai ir „Bonus“ laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 6 eilutės, 7776 linijos
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Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Min. 0,20 €
Maks. 100 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simbolis
Nemokami sukimai
su daugintuvu

2. 721 Žaidimas „Buivolo Karalius“ („Buffalo King“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x6

300

x5

250

x4

200

x3

80

x6

250

x5

200

x4

100

x3

60

x6

200

x5

120

x4

80

x3

40

x6

120

x5

80

x4

40

x3

20

x6

100

x5

60

x4

30
23

x3

10

x6

80

x5

40

x4

20

x3

10

4096 būdai laimėti

Laimėtojai apdovanojami už iš kairę į dešinę esamų gretimų simbolių kombinaciją.

Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
WILD simbolis atsiranda tik 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnų.

Tai yra BONUS simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų.

Nemokamų sukimų taisyklės
Surinkite 3 ar daugiau BONUS simbolių, norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.
Norėdami pakartotinai aktyvinti surinkite 2 ar daugiau BONUS simbolių ypatybės metu.
Laimėtų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo surinktų BONUS simbolių, kaip nurodyta:
Pagrindiniame žaidime:
6 BONUS suteikia 100 nemokamų sukimų
5 BONUS suteikia 25 nemokamus sukimus
4 BONUS suteikia 15 nemokamų sukimų
3 BONUS suteikia 8 nemokamus sukimus
Ypatybės metu:
6 BONUS suteikia 100 nemokamų sukimų
5 BONUS suteikia 25 nemokamus sukimus
4 BONUS suteikia 15 nemokamų sukimų
3 BONUS suteikia 8 nemokamus sukimus
2 BONUS suteikia 5 nemokamus sukimus
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ raundo metu visi WILD simboliai turi atsitiktinį 2, 3x ar 5x daugiklį. Visi
laimingos kombinacijos, kuriose yra bent vienas WILD simbolis yra dauginamas iš visų WILD
daugiklių produkto iš tos kombinacijos.
Specialūs būgnai dalyvauja žaidime, NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas iš
mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Tik didžiausias laimėjimas išmokamas iš laimėtojo kombinacijos laimingoje eilėje. Kai laimima
keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo
Nemokami sukimai ir „Bonus“ laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
6 būgnai, 4 eilutės, 4096 linijos
Min. 0,40 €
Maks. 60 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simbolis
Nemokami sukimai
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2. 722 Žaidimas „Kaišeno auksas“ („Caishen‘s Gold“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

200

x4

75

x3

25

x5

150

x4

50

x3

20

x5

125

x4

30

x3

15

x5

100

x4

25

x3

10

x5

75

x4

20

x3

10

x5

50

x4

10

x3

5

x5

25

x4

10

x3

5

243 būdai laimėti
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Laimėtojai apdovanojami už iš kairę i dešinę esamų gretimų simbolių
kombinaciją.
Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius, išskyrus „SCATTER".
Wild simbolis pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Kai pagrindiniame žaidimo ekrane pamatysite
„wild" simboli, jis gali atsitiktine tvarka suaktyvinti DIDŽIOJO LAIMĖJIMO ŽAIDIMĄ.
BONUS ŽAIDIMAS turi 4 „Didžiuosius laimėjimus“, kurių kiekviena turi nustatytą
statymų vertę:
1000x bendras statymas
100x bendras statymas
50x bendras statymas
30x bendras statymas

BONUS ŽAIDIME pasirinkite
norėdami atskleisti DIDŽIOJO LAIMĖJIMO simbolj.
Sutapatinkite 3 tokius pat simbolius ir būsite apdovanoti DIDŽIUOJU LAIMĖJIMU.

Trys ar daugiau SCATTER simbolių iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose,
pradedant nuo kairiausio būgno, paleidžia NEMOKAMŲ SUKIMŲ
YPATYBĘ ir skiria 10 nemokamų sukimų. Trys arba daugiau SCATTER
simboliai iš kairės i dešinę gretimuose būgnuose pradedant kairiuoju būgnu,
apdovanoja 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBE. Nemokamų sukimų
ypatybės metu naudojami specialūs būgnai.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu būgnuose yra tik šie simboliai:

Žaidimo taisyklės:
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. Visi laimėjimai
padauginami iš bazinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,38 €
Maks. 190 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai

2.723 Žaidimas „Kaišeno pinigai“ („Caishen‘s Cash“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

150

x4

50

x3

30

x5

100

x4

30

x3

25

x5

75

x4

30

x3

20

x5

60

x4

25

x3

15

x5

50

x4

20

x3

15

28

x5

25

x4

15

x3

12

x5

20

x4

12

x3

8

243 būdai laimėti
Laimėtojai apdovanojami už iš kairę i dešinę esamų gretimų simbolių kombinaciją.

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius. Wild simbolis atsiranda tik ant 2, 3
ir 4 būgnų.
Kai wild simbolis atsiranda ekrane pagrindiniame žaidime, jis gali atsitiktinai
aktyvinti DIDŽIOJO PRIZO BONUS ŽAIDIMĄ.
BONUS ŽAIDIMAS turi 4 „Didžiuosius laimėjimus“, kurių kiekviena turi nustatytą
statymų vertę:
1000x bendras statymas
100x bendras statymas
50x bendras statymas
30x bendras statymas

BONUS ŽAIDIME pasirinkite
norėdami atskleisti DIDŽIOJO LAIMĖJIMO simbolj.
Surinkite 3 tokius pat simbolius ir būsite apdovanoti DIDŽIUOJU LAIMĖJIMU.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu ant būgnų yra tik šie simboliai:

,

,

,

,

ir

.

NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu
veikia kaip wild simbolis ir pakeičia visus
vertė, kuri aktyvina ypatybę rodoma NEMOKAMŲ SUKIMŲ
kitus simbolius.Bendra visų
metu. Kiekviena kartą kai gaunamas

ypatybės metu - apdovanojama verte.

Ypatybės negali būti aktyvintos
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Pinigų pakartotinio sukimo ypatybė
PINIGŲ PAKARTOTINO SUKIMO YPATYBĖ prasideda po to kai ant linijos išmokamos visos
laimingos kombinacijos. Normalūs simboliai išnyksta ir lieka tik

, aktyvinęs ypatybę.

Normalūs būgnai pakeičiami specialiais, kuriose yra tik šie simboliai:
turi bendrą visų
turi visų

,

vertę, kurie aktyvavo ypatybę
ir

vertę iš ekrano

Raundas tęsiasi kol baigiasi visi pakartotini sukimai arba ekrane užpildomos visos pozicijos.
Kai baigiama PINIGŲ PAKARTOTINO SUKIMO YPATYBĖ visų simbolių vertės sudedamos
kartu ir žaidimas išmoka bendrą sumą.

Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto
Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. Visi laimėjimai padauginami iš
bazinio statymo.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui.
Nemokamų sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
Persukimo ypatybė
Nemokami sukimai
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2.724 Žaidimas „Čili Karštis“ („Chilli Heat“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

200

x4

50

x3

10

x5

150

x4

30

x3

5

x5

125

x4

25

x3

5

x5

100

x4

25

x3

5

x5

50

x4

10

x3

5

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir
PINIGŲ SIMBOLIUS

3x

išmoka 1x bendras statymas

Atsiranda tik ant būgnų 2, 3 ir 4. 3x
sukimus

aktyvina 8 nemokamus
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu būgnuose yra tik šie simboliai:

NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu naudojamos specialūs būgnai.

6000

Tai yra PINIGŲ SIMBOLIS matomas ant visų būgnų.
Kiekvienas sukimas laimėjimo vertės.
Kiekvienas sukimas paima atsitiktinę vertę iš nustatyto rinkinio, MINI ar
DIDŽIOJO laimėjimo vertės.

Kai 6 ar daugiau pinigų simbolių surenkama, jie aktyvuoja pinigų pakartojimo sukimo ypatybę.
PINIGŲ PAKARTOTINIO SUKIMO YPATYBĖ prasideda kai visos laimėjimų kombinacijos
eilėje yra išmokėtos. Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai aktyvinantys
ypatybę.
Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriose yra pinigų simboliai ir tušti langeliai.
Pradedate su 3 sukimais iš naujo. Visi pinigų simboliai surenkami po kiekvieno sukimo iš
naujo, lieka ekrane iki raundo pabaigos. Kiekvieną kartą kai bent vienas pinigų simbolis
suveikia, sukimų iš naujo skaičius grįžta į 3.
Raundas tęsiasi kol baigiasi sukimai iš naujo arba visos pozicijos ekrane užpildomos su
pinigų simboliais.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki
labai aukšto
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti i einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
314000 €

„Wild“ simbolis
Pinigų simbolis
Persukimo ypatybė

2.725 Žaidimas „Da Vinčio Lobis“ („Da Vinci‘s Treasure“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

800

x4

200

x3

50

x2

10

x5

500

x4

150

x3

30

x2

5

x5

300

x4

100

x3

20
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x5

150

x4

15

x3

5

x5

100

x4

10

x3

5

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus BONUS. Wild
simbolį rasite ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.

Tai „BONUS" simbolis. Jį rasite tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Surinkite 3 „BONUS" simbolius ant 2, 3 ir 4 būgnų tam, kad paleistumėte
jjjj 1 iš 3 atsitiktinių „BONUS" žaidimų.
ATSITIKTINIAI „BONUS" ŽAIDIMAI
ŽEMĖLAPIO IEŠKOJIMAS
ŽEMĖLAPIO IEŠKOJIMO „BONUS" ŽAIDIME yra 23 taškai ir laimės ratas. Kiekvienas
taškas reiškia galimą piniginį atlygį. Sukite laimės ratą, kad eitumėte pirmyn į
skirtingus žemėlapio taškus. Ant laimės rato yra 6 skiltys: 1, 2 3, 4, 5 žingsniai ir
„ŽAIDIMAS BAIGTAS".
Raundas prasideda nuo pirmojo taško žemėlapyje. Jei pataikysite ant skaičiaus laimės rate,
žemėlapyje į priekį praeisite per tiek pat taškų, o taip pat galėsite sukti laimės ratą dar kartą.
Pataikius ant „ŽAIDIMAS BAIGTAS" arba pasiekus 23 taškus žemėlapyje, baigsite savo
raundą ir gausite prizą už paskutinį žemėlapyje pasiektą tašką.

LAIPSNIŠKO DAUGIKLIO NEMOKAMI SUKIMAI
LAIPSNIŠKO DAUGIKLIO NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO pradžioje žaidėjui
suteikiama 12 nemokamų sukimų ir pradinis daugiklis 1. Po kiekvieno sukimo, daugiklis
padidinamas 1. Kiekvieno nemokamo sukimo laimėjimas dauginamas iš tuo metu
taikomo daugiklio.
3 „BONUS" simboliai ant 2, 3 ir 4 būgnų LAIPSNISKO DAUGIKLIO NEMOKAMŲ
SUKIMŲ RAUNDO metu suteikia 12 nemokamų papildomų sukimų, iš viso iki 60
nemokamų sukimų. Funkciją galima paleisti iš naujo.
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PRIZŲ RINKIKLIS
PRIZŲ RINKIKLIO „BONUS" ZAIDIME žaidėjas gali pasirinkti 1 iš 3 objektų ir atrasti
apdovanojimą.
Bet kurios funkcijos laimėjimą galima atsiimti arba statyti 2, 3, 4 arba 5 kartus.
Statymas 2x - pasirinkite vieną iš 2 objektų, su 1 objektu galite laimėti 2 kartus daugiau
nei statėte, su 1 objektu galite prarasti visą statytą sumą
Statymas 3x - pasirinkite vieną iš 3 objektų, su 1 objektu galite laimėti 3 kartus daugiau
nei statėte, su 2 objektais galite prarasti visą statytą sumą
Statymas 4x - pasirinkite vieną iš 4 objektų, su 1 objektu galite laimėti 4 kartus daugiau
nei statėte, su 3 objektais galite prarasti visą statytą sumą
Statymas 5x - pasirinkite vieną iš 5 objektų, su 1 objektu galite laimėti 5 kartus daugiau
nei statėte, su 4 objektais galite prarasti visą statytą sumą
Žaidimo taisyklės
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Nemokami sukimai ir „Bonus" laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų
sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
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Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Min. 0,25 €
Maks. 50 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
Žemėlapio užduotis
Pasirink prizą
Nemokami sukimai

2.726 Žaidimas „Šokių vakarėlis“ („Dance Party“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

150

x4

60

x3

30

x5

120

x4

60

x3

20

x5

100

x4

40

x3

16

x5

80

x4

30

x3

10

x5

50

x4

10

x3

6

x5

40

x4

8

x3

4
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243 būdai laimėti

Laimėtojai apdovanojami už iš kairę į dešinę esamų gretimų simbolių kombinaciją.

Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
WILD simbolis atsiranda tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.

Tai yra SCATTER simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų.
Surinkite bent 5 SCATTER simbolius ant būgnų norėdami aktyvinti
PROGRESYVAUS DAUGIKLIO NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDĄ.
PROGRESYVAUS DAUGIKLIO NEMOKAMI SUKIMAI
PROGRESYVAUS DAUGIKLIO NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO pradžioje, žaidėjas
apdovanojamas vienu iš pradinių daugiklių:
7
6
5

apdovanoja 3x pradiniu daugikliu
apdovanoja 2x pradiniu daugikliu
apdovanoja 1x pradiniu daugikliu

Po kiekvieno sukimo, daugiklis padidėja tokiu pat kiekiu, susijusiu su pagrindinio žaidimo
sukimu, kuris aktyvina NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDĄ, ant kiekvieno tolimesnio
nemokamo sukimo toje pačioje sesijoje maksimaliai iki 30x.
Jei PROGRESYVAUS DAUGIKLIO NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO bendras laimėjimas
yra mažesnis nei 10x statymo, kuris aktyvino raundą, žaidėjas automatiškai apdovanojimas 10x
statymo daugikliu.
Kiekvieno nemokamo sukimo laimėjimas dauginamas iš dabartinio daugiklio.
5 SCATTER simboliai ant bet kurio būgno PROGRESYVAUS DAUGIKLIO NEMOKAMŲ
SUKIMŲ RAUNDO metu apdovanoja 15 papildomų nemokamų sukimų, iki 60 nemokamų
sukimų.
Ypatybė gali būti pakartotinai aktyvinta. Specialūs būgnai dalyvauja žaidime, NEMOKAMŲ
SUKIMŲ metu.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
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Tik didžiausias laimėjimas išmokamas iš laimėtojo kombinacijos laimingoje eilėje. Kai laimima
keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo
Nemokami sukimai ir „Bonus“ laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.

Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Progresyvus
daugiklis

2.727 Žaidimas „Deimantų smūgis“ („Diamond Strike“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

200

x4

20

x3

10

x5

100

x4

20

x3

10

x5

40

x4

10
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x3

5

x5

300

x4

60

x3

20

Šis simbolis yra „WILD“ ir aprėpia visus kitus simbolius, išskyrus

Tai auksinė
Surinkite 3

versija. Turi tokią pačią išmoką ir atkartoja visoe laimėtose eilėse.
bet kuriame ekrane, kad aktyvuotumėte didžiojo prizo bonus žaidimą.

BONUS ŽAIDIMAS turi 4 „Didžiuosius laimėjimus“, kurių kiekviena turi nustatytą
statymų vertę
1000x bendras statymas

30x bendras statymas

1OOx bendras statymas

10x bendras statymas

BONUS ŽAIDIME pasirinkite
norėdami atskleisti DIDŽIOJO LAIMĖJIMO simbolį.
Sutapatinkite 3 tokius pat simbolius ir būsite apdovanoti DIDŽIUOJU LAIMĖJIMU

Surinkite 3 SCATTER ant būgnų 1, 3 ir 5, kad aktyvintumėte NEMOKAMŲ SUKIMŲ
YPATYBĘ. Jūs apdovanoti 8 nemokamais sukimais.
Trys SCATTER simboliai ant būgnų 1, 3 ir 5 apdovanoja dar 8 nemokamais sukimais
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu. Be ribų!
Žaidimo taisyklės
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Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki
labai aukšto Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs
linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti i einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai
pridedami i bendrą laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 15 linijų
Min. 0,15 €
Maks. 75 €
93500 €

„Wild“ simbolis
Bonus žaidimas
Nemokami sukimai
su papildomais
„Wild“

2.728 Žaidimas „Egipto Likimas“ („Egyptian Fortunes“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

1000

x4

600

x3

50

x5

800

x4

400

x3

25

40

x5

500

x4

200

x3

20

x5

400

x4

100

x3

15

x5

300

x4

90

x3

15

x5

200

x4

80

x3

12

x5

150

x4

70

x3

10

x5

100

x4

60

x3

8

x5

60

x4

50

x3

5

x5

50

x4

40

x3

4

x5

5000

x4

1000
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x3

100

x2

25

Šis simbolis yra„WILD"ir pakeičia visus simbolius, išskyrus BONUS.
Wild simbolis yra ant visų būgnų pagrindiniame žaidime, taip pat ant būgnų
2 ir 4 nemokamų sukimų metu.

BONUS simbolis yra ant 1, 3, ir 5 būgnų.
3 BONUS simboliai išmoka 1x bendro statymo ir aktyvina NEMOKAMŲ
SUKIMŲ YPATYBĘ.
Ekstra sukimai
Tam tikros laimingos kombinacijos apdovanoja EKSTRA SUKIMAIS kartu su pinigų
apdovanojimu. EKSTRA SUKIMAI yra sukimai, kuriais žaidžiama iškart be statymo
apmokėjimo.
EKSTRA SUKIMAI žaidžia ir išmoka įprastai pagal išmokų lentelę.
Daugiau EKSTRA SUKIMŲ gali būti laimėta žaidžiant EKSTRA SUKIMUS.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ gali būti laimėta žaidžiant EKSTRA SUKIMUS. Jei
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ laimėta, ji bus žaidžiama kai nebebus likusių
EKTRA SUKIMŲ.
Visi laimėjimai iš EKSTRA SUKIMŲ sudedami i vieną bendrą laimėjimą ir išmokami kai
nebelieka EKSTRA SUKIMŲ.
EKSTRA SUKIMAI negalimi NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu.

Nemokamų sukimų taisyklės
Surinkite 3 BONUS simbolius ant būgnų 1, 3 ir 5 norėdami aktyvuoti 6 nemokamus sukimus.
Prieš prasidedant nemokamų sukimų raundui, tik 3 iš visų išmokamų simbolių, išskyrus WILD ir
BONUS pasirenkami atsitiktinai.
Raundo metu tik pasirinkti simboliai kartu su WILD randami ant būgnų taškų. WILD gali atsirasti
tik ant būgnų 2 ir 4.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo
iki labai aukšto
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus.
42

Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų
sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
30985 €

„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
Nemokami sukimai
Ekstra sukimai

2.729 Žaidimas „Pasakos Likimas“ („Fairytale Fortune“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

300

x4

60

x3

30

x5

200

x4

40

x3

20

x5

100

x4

15

x3

5

x5

500
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x4

100

x3

50

Šis simbolis yra „Wild“ ir pakeičia visus simbolius.

SĖKMĖS RATAS
Sukite ratą norėdami laimėti vieną iš galimų statymų daugiklių: 50x + 1 sukimas, 50x, 45x,
40x, 35x, 30x, 25x, 20x, 15x, 10x ar 5x. Jei 50x + 1 sukimas sutampa, dar vienas sukimas
suteikiamas Laimės rate.
Ši ypatybė baigiasi kai nebelieka daugiau sukimų.

Lija „Wild“ kortomis
Dovanojami 10 nemokamų sukimų. Kiekviename sukime nuo 3 iki 10 atsiranda
atsitiktinėse vietose ant rato. Jie panaikinami kito sukimo metu
SUPER „WILD" KORTELĖS NEMOKAMI SUKIMAI
10 nemokamų sukimų ir 1 Super „wild" sukimas yra dovanojamas
PROGRESYVŪS NEMOKAMI SUKIMAI
Suteikiami 20 nemokamų sukimų. Norint žaisti su progresyvia ypatybe reikia rinkti taškus bei taip
įveikti 5 lygius.
Lošimo ypatybės
Bet kurios ypatybės bendras laimėjimas gali būti surinktas ar išloštas 2x, 3x, 4x ar 5x.
2x lošimas - pasirinkite vieną iš 2 objektų , 1 objektas laimi 2x lošiamos sumos, 1 objektas
ir prarandama visa lošiama suma
3x lošimas - pasirinkite vieną iš 3 objects, 1 objektas laimi 3x lošiamos sumos, 2 objektas ir
prarandama visa lošiama suma
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4x lošimas - pasirinkite vieną iš 4 objects , objektas laimi 4x lošiamos sumos, 3 objektas ir
prarandama visa lošiama suma
5x lošimas - pasirinkite vieną iš 5 objects, 1 objektas laimi 5x lošiamos sumos, 4 objektas ir
prarandama visa lošiama sumat

Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles
sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti i einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 15 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
30985 €
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„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
Bonus žaidimai
Laimės ratas
Progresyvūs
nemokami sukimai
Super „Wild“
nemokami sukimai
Nemokami sukimai
Lošimo žaidimas

2.730 Žaidimas „Ugnis 88“ („Fire 88“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x3

100

x3

60

x3

30

x3

15

x3

6

x3

3
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x3

250

Šis simbolis yra „wild" ir atlieka visų simbolių funkcijas.
Kai du „wild“ simboliai atsiranda ekrane, aktyvuojamas nemokamas ruletės sukimas
be „Wild“ kortos. Pakartotinis sukimas išmoka įprastai
Didžiojo laimėjimo ženkleliai atsitiktinai pridedami prie šio simbolio.
Kai jis atsitinka 3 kartus, jis apdovanoja didžiojo laimėjimo bonus
žaidimu.
BONUS ŽAIDIME yra galimi 3 didieji laimėjimai, kiekvienas su nustatyta statymų
verte:

- 888x bendras statymas

- 88x bendras statymas
- 38x bendras statymas

Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo
iki labai aukšto. Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas
einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 7 linijos
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Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:



Min. 0,07 €
Maks. 35 €
63160 €

„Wild“ simbolis
Bonus žaidimas

2.731 Žaidimas „Ugnies Smūgis“ („Fire Strike“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

1000

x4

300

x3

150

x5

500

x4

200

x3

100

x5

300

x4

150

x3

75

x5

250

x4

100

x3

30

x5

200

x4

80

x3

25

x5

150

x4

60

x3

20

x5

125
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x4

50

x3

15

x5

100

x4

40

x3

10

x5

50

x4

20

x3

5

x5

2000

x4

500

x3

250

BET KOKS

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius. WILD simbolis atsiranda ant
visų būgnų.

Tai FIRESTRIKE simbolis. Surinkite 6 ar daugiau FIRESTRIKE simbolius bet
kur ant būgnų norėdami laimėti bonus sumas. FIRESTRIKE simbolius atsiranda
ant visų būgnų.
Firestrike bonusas
Surinkite 6 ar daugiau FIRESTRIKE ar FIRESTRIKE WILD simbolius bet kur ant būgnų norėdami
laimėti momentinius pinigų bonus.
Firestrike Wild didysis prizas
Surinkite tiksliai 15 FIRESTRIKE WILD simbolių norėdami laimėti PAGRINDINĮ DIDĮJĮ PRIZĄ

25000
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto. Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
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Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai dauginamai iš
bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų
Min. 0,10 €
Maks. 50 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
Firestrike bonus
Firstrike bonus
jackpot

2.732 Žaidimas „Aukso Karštligė“ („Gold Rush“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

200

x3

25

x5

400

x4

150

x3

25

x5

300

x4

125

x3

25

50

x5

200

x4

100

x3

20

x5

100

x4

50

x3

20

x5

75

x4

20

x3

10

x5

50

x4

20

x3

10

x5

50

x4

20

x3

5

Šis simbolis yra WILD ir atstoja visus kitus simbolius, išskyrus Scatter ir
Aukso Grynuolius.

Scatter atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO
metu, kiekvienas scatter simbolis suteikia 2 ekstra nemokamus sukimus.

3 scatter simboliai aktyvina 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDE veikia progresyvioji ypatybė. Norėdami žaisti su
progresyvia ypatybe, turite rinktis taškus, kurių pagalba pereisite 4 vis aukštesnius lygius.
Už kiekvieną grynuoli gaunams vienas taškas. Gautų taškų skaičius nustato kuris būgnų
rinkinys bus naudojamas kitų nemokamų sukimų metu:
15+ taškai: Lygis 4 su 30 ekstra
10 - 14 taškai: Lygis 3 su 22 ekstra
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5 - 9 taškai: Lygis 2 su 16 ekstra
0 - 4 taškai: Lygis 1 su 8 ekstra
Jei reikiamų taškų skaičius pereiti i kitą lygį surenkamas paskutinio sukimo metu,
dovanojamas nemokamas sukimas.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu naudojami specialūs būgnai.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti
dideles sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti i einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
20150 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Progresuojantys
nemokami sukimai
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2.733 Žaidimas „Auksinis grožis“ („Golden Beauty“)

Tai yra WILD simbolis ir jis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus BONUS. Wild
simbolis atsiranda ant visų būgnų.

Tai yra BONUS simbolis ir jis atsiranda ant visų būgnų.

Progresyvi ypatybė
Žaidimas žaidžiamas serijomis po 10 žaidimų, kuriuos žaidėjas gali nusipirkti bet kuriame lygyje.
Žaidimo skaičius padidėja nuo vieno pirkto žaidimo iki kito, kol pasiekiamas 10 žaidimas, ir tada
vėl prasideda nuo 1.

Specialūs LOTUS SIMBOLIAI, kurie gaunami ant būgnų 10 žaidimų ciklo metu užrakins tą
poziciją vietoje. Po 10 sukimo bet kuriame žaidimų cikle, visos užrakintos pozicijos transformuosis
į WILD ir pozicijos bus atrakintos.
Nemokami sukimai
Surinkite 3 ar daugiau BONUS simbolių, kad aktyvintumėte nemokamų sukimų ypatybę.
Nemokamų sukimų pradžioje pasirinkite vieną iš:
5
apdovanoja:
45 NEMOKAMI SUKIMAI su 5 wilds
30 NEMOKAMI SUKIMAI su 7 wilds
15 NEMOKAMI SUKIMAI su 10 wilds
4
apdovanoja:
30 NEMOKAMŲ SUKIMŲ su 5 wild
20 NEMOKAMI SUKIMAI su 7 wilds
10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ su 10 wilds
3
apdovanoja:
15 NEMOKAMI SUKIMAI su 5 wilds
10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ su 7 wilds
5 NEMOKAMI SUKIMAI su 10 wilds
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Nemokamų sukimų ypatybės metu,
pridedamas ekrane priklausomai nuo pozicijos parinkto
pasirinkimo ir jie liks ekrane iki raundo pabaigos, keičiant poziciją atstitiktinai kiekviename sukime.
Trys ar daugiau SCATTER SIMBOLIŲ ypatybės metu apdovanoja nauju NEMOKAMU SUKIMŲ
RAUNDU, kuris bus žaidžiamas dabartinio raundo pabaigoje. Galite pasirinkti kitą pasirinkimą
prieš prasidedant raundui. Nėra limito pakartotino aktyvinimo skaičiui.
Specialūs būgnai veikia žaidime NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 75 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 250 €
52500 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simbolis
Progresuojantys
nemokami sukimai
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2.734 Žaidimas „Didysis Raganosis“ („Great Rhino“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

400

x4

150

x3

50

x2

2

x5

200

x4

50

x3

15

x5

150

x4

40

x3

10

x5

100

x4

30

x3

10

x5

50

x4

25

x3

10

x5

25

x4

10

x3

5

x5

20

x4

10

x3

5

x5

500

x4

150
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x3

50

x2

4

Šis simbolis yra Wild ir pakeičia visus simbolius išskyrus Bonus. Wild simbolis yra
ant visų būgnų.
Išmoka 2x bendro statymo. Bonus simbolis yra ant 2,3 ir 4 būgnų. Surinkitė 3x
Bonus norėdami aktyvinti nemokamų sukimų ypatybę.

SUPER PAKARTOTINŲ SUKIMŲ TAISYKLĖS
Surinkite du ar daugiau pilnų
rinkinių, bet kur ant būgno, norėdami aktyvuoti
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.

Raundas prasideda su 3 pakartotinais sukimais. Raundo metu, tik
simboliai
dalyvauja sukime. Kiekvieną kartą kai naujas
surenkamas, jis lieka ant būgno ir
apdovanojama dar vienu sukimu.
Jei SUPER PAKARTOTINO SUKIMO YPATYBĖS pabaigoje
simboliai yra ant
ekrano, DIDELIS PRIZAS yra apdovanojamas vietoje laimingų laimėjimų linijos.
DIDELIS LAIMĖJIMAS turi nustatytą vertę 375x bendro statymo.
Jei SUPER PAKARTOTINO SUKIMO YPATYBĖS metu 15
surenkami, ypatybė iškart
baigiasi ir apdovanoja DIDŽIUOJU PAGRINDINIU LAIMĖJIMU vietoje laimingų eilučių.
DIDŽIOJO PRIZO LAIMĖJIMO vertė yra nustatyta 500x bendro statytmo.
Jei NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ buvo suteikta tuo pačiu sukimu, kaip ir SUPER
PAKARTOTINŲ SUKIMŲ YPATYBĖ,
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ bus žaidžiama po SUPER PAKARTOTINŲ SUKIMŲ
YPATYBĖS.

56

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
90000 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simbolis
Nemokami sukimai
Super pakartotiniai
sukimai

2.735 Žaidimas „Graikų Dievai“ („Greek Gods“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

150

x4

60

x3

25

x5

125

x4

50

x3

20

x5

100

x4

40

x3

10

x5

75

x4

30

x3

10

x5

50

x4

25
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x3

5

x5

50

x4

20

x3

5

x5

50

x4

15

x3

5

Tai yra Wild simbolis ir jis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus SCATTER. Wild
atsiranda ant visų būgnų.
Tai yra Scatter simbolis. Pagrindiniame žaidime jis atsiranda ant 3, 4 ir 5 būgnų.
Nemokamų sukimų metu jis atsiranda ant visų būgnų. Surinkite 5 SCATTER
norėdami aktyvinti nemokamų sukimų ypatybę.

ATSITIKTINIAI APDOVANOJIMAI
Pagrindiniame žaidime, kiekviename sukime atsitiktinis apdovanojimas atsiranda ant 3,4 ir 5
būgnų.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu, atsitiktinis apdovanojimas galimas ant visų būgnų.
Kai pilna SCATTER simbolių vertikali šusnis gaunama ant būgno, laimimas viršutinis prizas.
Galimi apdovanojimai:
Pinigų prizas - Tiesioginis laimėjimas iki 50x bendro statymo.
Bonus - Aktyvina LAIMĖS RATO bonus žaidimą.
Nemokami sukimai - Aktyvina NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ
LAIMĖS RATO BONUS
Kai gaunamas LAIMĖS RATO bonusas, atsitiktinai apdovanojamas atsitiktinis prizas nuo 10x
bendro statymo iki 1000x bendro statymo.
Jei LAIMĖS RATO bonus laimimas kelis kartus tame pačiame sukime, visi bonusai bus
žaidžiami vienas po kito.
LAIMĖS RATO bonus galimas NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu.
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Nemokamų sukimų ypatybė
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ gaunama už 5 arba daugiau SCATTER simbolių gavimą
arba atsitiktiniame apdovanojime.
3 nemokami sukimai + 1 apdovanojama už kiekvieną gautą Scatter simbolį. Bet kuris
atsitiktinis aktyvintas NEMOKAMŲ SUKIMŲ apdovanojimas suteikia 8 nemokamus sukimus
pagrindiniame žaidime ir 5 nemokamus sukimus NEMOKAMŲ SUKIMŲ ypatybės metu.
Pagrindiniame žaidime maksimaliai 36 NEMOKAMI SUKIMAI gali būti apdovanoti, 24 iš
atsitiktinių apdovanojimų ir 12 iš SCATTER simbolių.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu iki 40 nemokamų sukimų gali būti aktyvinta tame
pačiame sukime, 25 iš atsitiktinių apdovanojimų ir 15 iš SCATTER simbolių. Nėra
maksimalaus nemokamų sukimų, kuriuos galima pakartotinai aktyvinti, skaičius.
Specialūs būgnai dalyvauja žaidime ypatybės metu.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:






Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
540000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Laimės ratas
Nemokami sukimai
Atsitiktiniai
apdovanojimai

2.736 Žaidimas „Herkulis ir Pegasas“ („Hercules and Pegasus“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

400

x4

200

x3

40

x2

2
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x5

300

x4

140

x3

40

x5

200

x4

100

x3

20

x5

100

x4

20

x3

8

x5

50

x4

10

x3

4

x5

500

x4

200

x3

40

x2

2

Tai yra WILD simbolis ir jis pakeičia visus kitus, išskyrus BONUS simbolius. WILD
sssssssssssss simbolis yra ant visų būgnų.

Tai yra BONUS simboliai:

ATSTITIKINĖS SUKIMO YPATYBĖS
Pagrindiniame žaidime, bet kuriuo sukimo metu, atsitiktinai gali atsirasti 3 būgnų pasirinkimas.
Norėdami aktyvinti atsitiktinių ypatybę pasirinkite vieną iš būgnų, kaip nurodyta:
HERCULES WILDS
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Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus
pridedami ekrane atsitiktinėse pozicijose.

,

ir

. Wild simboliai

Kai pasibaigia pradinis sukimas, yra galimybė, kad bus aktyvintas kitas pakartotinis sukimas su
atsitiktiniais WILD simboliais pridėtais ekrane.
PEGASUS WILDS
Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus
pridedami ekrane atsitiktinėse pozicijose.

,

ir

. Wild simboliai

Yra galimybė, kad sukimo laimėjimas taip pat dauginamas iš 2x.
BOLTS OF ZEUS YPATYBĖ
Sukimo metu, sustatyti pridedami prie būgnų. Sukimo pabaigoje, visi sustatyti
transformuojami į atsitiktinį simbolį, išskyrus
ir .
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri
laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui.
Nemokamų sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
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Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Min. 0,20 €
Maks. 100 €
200000 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simboliai
Nemokami sukimai
Atsitiktiniai sukimai

2.737 Žaidimas „Medus Medus Medus“ („Honey Honey Honey“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

400

x4

200

x3

40

x2

2

x5

300

x4

100

x3

30

x5

200

x4

80

x3

20

x5

150

x4

40

x3

8

x5

100

x4

10

x3

4

x5

500
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x4

200

x3

50

x2

2

Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus BONUS. WILD
simbolis yra ant visų būgnų

Tai yra BONUS simbolis. Jis atsiranda ant 1, 3 ir 5 būgnų. Surinkite 3 BONUS
simbolius norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.

ATSITIKTINĖS SUKIMO YPATYBĖS
Pagrindiniame žaidime, bet kuriuo sukimo metu, atsitiktinai gali atsirasti 1 iš 3 bičių pasirinkimas.
Norėdami aktyvinti atsitiktinių sukimų ypatybę pasirinkite vieną iš bičių, kaip nurodyta:
MEDAUS WILD
Kai aktyvinama MEDAUS WILD ypatybė, nuo 5 iki 10 WILD simbolių atsitiktinai padedama ant
būgnų.
STICKY STREAK
Pasirodo atsitiktinė 3 rūšių laimėjimo išmokamų simbolių kombinacija. Simboliai iš laimėjimo
kombinacijos lieka vietoje ir yra aktyvinami. Kai tik pasirodo naujas simbolis, panašus į laikomus
simbolius, jis taip pat laikomas ir aktyvinamas pakartotinas sukimas. Kai pakartotini sukimai
baigiasi nėra gaunamas toks pat naujas simbolis. Kai baigiasi pakartotini sukimai, išmokamos visos
laimėjimo kombinacijos.
SUKIMO LAIMĖJIMAS
Laimingo sukimo ypatybė garantuoja, kad bus gaunamas didelis, mažiausiai 30x bendro statymo,
laimėjimas.
5 TOKIOS PAT
Garantuoja, kad pataikys atsitiktinė 5 tos pat rūšies laiminga kombinacija.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ
Garantuoja, kad 3 BONUS simboliai pataikys į NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ. Specialūs
būgnai dalyvauja žaidime ATSITIKTINIŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu.
TASUTA SPINNIDE VOOR
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Surinkite 3 BONUS simbolius norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS pradžioje pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių:
STICKY STREAK NEMOKAMI SUKIMAI
Apdovanojama 8 nemokamais sukimais.
Ypatybės metu ant būgnų visada yra visiškai išplėstas WILD simbolis.
Kiekvieno sukimo metu, jei yra laimėjimo kombinacija su reguliariais išmokančiais simboliais, visi
laimingi simboliai yra laikomi ir aktyvinamas pakartotinas sukimas. Kai tik pasirodo naujas
simbolis, panašus į laikomus simbolius, jis taip pat laikomas ir aktyvinamas pakartotinas sukimas.
Kai pakartotini sukimai baigiasi nėra gaunamas toks pat naujas simbolis. Kai baigiasi pakartotini
sukimai, išmokamos visos laimėjimo kombinacijos.
Ypatybės negali būti aktyvintos. Specialūs būgnai dalyvauja žaidime ypatybės metu.
MEDAUS KARALIENĖS MILŽINIŠKI SUKIMAI
Apdovanojama 5 nemokamais sukimais.
Ypatybės metu galima gauti milžiniškus 2x2 arba 3x3 simbolius.
Bet kuriame sukime, yra galimybė, kad visi sukimo laimėjimai bus padauginti iš 2x.
Ypatybės negali būti aktyvintos. Specialūs būgnai dalyvauja žaidime ypatybės metu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
91000 €

„Wild“ simbolis
„Bonus“ simboliai
Nemokami sukimai
Atsitiktiniai sukimai
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2.738 Žaidimas „Karštas Čili“ („Hot Chilli“)
Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus

Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai dauginami iš
bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:


Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 9 linijos
Min. 0,09 €
Maks. 40 €
40000 €

„Wild“ simbolis

65

2.739 Žaidimas „Nefritinis Drugelis“ („Jade Butterfly“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

4000

x4

4000

x3

40

x2

10

x5

1200

x4

120

x3

20

x4

5

x5

600

x4

30

x3

15

x5

200

x4

20

x3

10

x5

100

x4

10

x3

8

x5

80

x4

8

x3

5

x5

60

x4

6

x3

3
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x5

40

x4

4

x3

2

Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
WILD simbolis atsiranda pagrindiniame žaidime ant 2 ir 4 būgnų. Nemokamų sukimų metu
atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų.
INDIVIDUALAUS BŪGNO PAKARTOTINIS SUKIMAS
Po kiekvieno pagrindinio žaidimo sukimo, galite sukimui pasirinkti bet kurį būgną tiek
kartų, kiek norite.
Kai žaidžiamas individualus būgno sukimas, tik pasirinktų būgnų sukimai ir kiti lieka
fiksuoti. Kiekvieno sukimo pabaigoje, laimingos kombinacijos apdovanoja naujais prizais,
priklausomai nuo simbolių kombinacijos.
Individualaus būgno sukimo kaina nurodyta būgno pagrinde.
Kiekvieno pakartotino sukimo kaina apskaičiuojama pagal dabartini statymą ir galimybę
sukurti naujas laimingas kombinacijas.
Neįmanoma pakartotinai išsukti būgno, kuris negali sukurti naujų kombinacijų pagal
dabartinę simbolių konfigūraciją.
JEI PAKEISITE STATYMĄ NETEKSITE VISŲ ESAMŲ PAKARTOTINŲ SUKIMŲ.

Surinkite 3 ar daugiau SCATTER simbolius bet kur ekrane, norėdami aktyvinti 13 nemokamų
sukimų.
Visi nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš 3x
3 ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ekrane NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu
suteikia 13 papildomų nemokamų sukimų. Jokių ribų!
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SCATTER simbolis randamas ant visų būgnų.
Žaidimo taisyklės

Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki
labai aukšto. Tik didžiausias laimėjimas išmokamas iš laimėtojo kombinacijos laiminčioje
eilėje.
Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo
Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. Visi laimėjimai
padauginami iš bazinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 1024 linijos
Min. 0,30 €
Maks. 30 €
19080 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai
Individualaus būgno
pakartotinis sukimas

2.740 Žaidimas „Džonas Hanteris ir Skarabėjų karalienės kapas“ („John Hunter and the Tomb of
the Scarab Queen

“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

800

x4

50

x3

10
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x5

175

x4

30

x3

5

x5

150

x4

25

x3

5

x5

125

x4

25

x3

5

x5

100

x4

20

x3

5

x5

100

x4

10

x3

5

Šis simbolis yra WILD ir jis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir pinigų
simbolius. Wild atsiranda ant 2, 3, 4 ar 5 būgnų.
Šis simbolis yra SCATTER ir atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų.

Pinigų rinkimo ypatybė
Tai yra PINIGŲ SIMBOLIS ant atsiranda ant 1, 2, 3 ir 4 būgnų.
Kiekvieno sukimo metu PINIGŲ SIMBOLIS paima atsitiktinę vertę iš iš anksto
nustatyto rinkinio.
Yra penki SURINKIMO SIMBOLIŲ tipai. Jie atsiranda tik ant 5 būgno.
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Nemokami sukimai
Surinkite 3 SCATTER SIMBOLIUS ant 2, 3 ir 4 būgno, norėdami aktyvinti 8 nemokamus sukimus.
PINIGŲ SIMBOLIAI ir visos RINKIMO YPATYBĖS aktyvios ypatybės metu.
Ypatybės metu visų gaunamų PINIGŲ SIMBOLIŲ vertės pridedamos į bonus puodą. Po visų
nemokamų sukimų pabaigos bonus puodo vertės gražinamos į būgno milžiniško PINIGŲ
SIMBOLIO formoje ant būgnų 1-4 ir aktyvinamas paskutinis pakartotinas sukimas. Jei
SURINKIMAS gaunamas ant 5 būgno, išmokama bonus puodo vertė.
Surinkite 3 SCATTER SIMBOLIUS ant 2, 3 ir 4 būgno NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU, norėdami
pakartotinai aktyvinti dar 8 nemokamus sukimus.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu naudojami specialūs būgnai.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 1024 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai

2.741 Žaidimas „Juokdario brangenybės“ („Joker‘s Jewels“)
Simbolis
Derinys

Statymų linijose
koeficientas

x5

1250

x4

250

x3

50

x5

5000

x4

1000

x3

100

70

x5

1000

x4

200

x3

50

x5

200

x4

50

x3

20

x5

200

x4

40

x3

20

Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti
dideles sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasis linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai
dauginamai iš bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai
monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos
Min. 0,05 €
Maks. 100 €
104000 €
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2.742 Žaidimas „Jūros periodo milžinai“ („Jurassic Giants“)
Simbolis
Derinys

Statymų linijose
koeficientas

x6

400

x5

200

x4

60

x3

15

x5

250

x4

120

x3

50

x5

200

x4

80

x3

40

x5

150

x4

70

x3

30

x5

100

x4

60

x3

25

x5

80

x4

45

x3

15

Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius, išskyrus „SCATTER".
. Wild simbolis pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Šis simbolis yra SCATTER ir rodomas ant visų būgnų.
Dešimt ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ant būgno suaktyvina
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.
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20 ar
19 ar
18 ar
17 ar
16 ar
15 ar
14 ar
13 ar
12 ar
11 ar
10 ar

daugiau SCATTER apdovanoja 250 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 100 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 80 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 50 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 45 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 40 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 35 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 30 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 25 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 20 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
daugiau SCATTER apdovanoja 15 NEMOKAMŲ SUKIMŲ

Kiekvienas nemokamo sukimo laimėjimas dauginamas iš 2x, 3x arba 4x atsitiktine tvarka.
Jūs galite laimėti daugiau nemokamų sukimų naudodami kitus nemokamus sukimus
taip pat kaip ir pagrindiniame žaidime.
Žaidimo taisyklės
Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės.
Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo.
Tik didžiausias laimėjimas išmokamas iš laimėtojo kombinacijos pergalės eilėje.
Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
6 būgnai, 4 eilutės, 4096 linijos
Min. 0,50 €
Maks. 50 €
777600 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai

2.743 Žaidimas „Gnomo Giesmė“ („Laprechaun Carol“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

1000

x4

200

x3

50

x2

2
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x5

500

x4

150

x3

40

x5

250

x4

100

x3

30

x5

200

x4

75

x3

20

x5

175

x4

50

x3

10

x5

150

x4

30

x3

10

x5

125

x4

20

x3

8

x5

100

x4

10

x3

6

x5

100

x4

10

x3

4

x5

1000

x4

400

74

x3

100

x2

4

Šis simbolis yra WILD ir jis pakeičia visus simbolius išskyrus SCATTER. Jis
atsiranda ant visų būgnų.
T
Tai yra SCATTER simbolis. Atsiranda ant būgnų 1, 3 ir 5.
Surinkite 3 SCATTER simbolius ant būgnų 1,3 ir 5 norėdami aktyvinti BONUS
ŽAIDIMĄ.

Atsitiktinės sukimo ypatybės
Pagrindiniame žaidime, dabartiniam sukimui, viena iš ypatybių gali būti aktyvinta
atsitiktinai:
LYJA WILD

Sukimo metu, atsitiktinis

simbolių skaičius pridedamas ekrane atsitiktinėse pozicijose.

Pasirinkite suktybę
Norėdami atskleisti piniginį prizą - po sukimo pasirinkite 1 iš 5 suktybių.
Milžiniškas simbolis
Sukimo metu, milžiniškas simbolis suformuotas iš to paties simbolio langelių 3x3,
atsiranda bet kur ekrane.
Atsitiktinis bonus žaidimas
Kai 3

simboliai surenkami ant būgnų 1,3 ir 5 ,pasirenkamas vienas BONUS ŽAIDIMAS:

NEMOKAMŲ SUKIMŲ PARINKIMO BONUS ŽAIDIMAS prasideda su 20 nemokamų
sukimų ir 3x daugikliu. Prieš raundą, norėdami atksleisti daugiau prizų rinkite grybus, kol
rasite objektą „Rinkti". Prizai gali būti šie:
-Daugiau nemokamų sukimų: kai atskleidžiamas nemokamų sukimų skaičius, jie
pridedami prie bedro nemokamų sukimų skaičiaus, kuriais bus žaidžiama.
-Daugiklis: kai Daugiklis atskleidžiamas, jis pridedamas prie dabartinio daugiklio.
Tam tikras simbolis tampa WILD: visų nemokamų sukimų RAUNDO metu, atskleistas
simbolis veikia kaip WILD ir pakeičia visus simbolius.
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Po "Collect" daikto atskleidimo, žaidžiamas NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDAS su
bendru laimėtų nemokamų sukimų skaičiumi. Visi laimėjimai raundo metu dauginami iš
laimėto bendro daugiklio ir visi atskleisti WILD simboliai atstoja visus simbolius raundo
metu. Ypatybės negali būti aktyvintos.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
600000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai
su daugintuvais
Progresyvūs
nemokami sukimai

2.744 Žaidimas „Gnomo Daina“ („Laprechaun Song“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

400

x4

200

x3

50

x2

2
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x5

300

x4

160

x3

40

x5

250

x4

120

x3

20

x5

220

x4

100

x3

20

x5

200

x4

40

x3

10

x5

200

x4

30

x3

10

x5

150

x4

20

x3

8

x5

100

x4

10

x3

6

x5

100

x4

10

x3

4

x5

800

x4

400

77

x3

100

x2

4

Šis simbolis yra WILD ir jis pakeičia visus simbolius išskyrus SCATTER. Jis
atsiranda ant visų būgnų.

Tai yra SCATTER simbolis. Atsiranda ant būgnų 1, 3 ir 5.
Surinkite 3 SCATTER simbolius ant būgnų 1,3 ir 5 norėdami aktyvinti BONUS
ŽAIDIMĄ.
Atsitiktinės sukimo ypatybės
Pagrindiniame žaidime, dabartiniam sukimui, viena iš ypatybių gali būti aktyvinta
atsitiktinai:
LYJA WILD

Sukimo metu, atsitiktinis

simbolių skaičius pridedamas ekrane atsitiktinėse pozicijose.

Pasirinkite suktybę
Norėdami atskleisti piniginį prizą - po sukimo pasirinkite 1 iš 5 suktybių.
Milžiniškas simbolis
Sukimo metu, milžiniškas simbolis suformuotas iš to paties simbolio langelių 3x3,
atsiranda bet kur ekrane.
Atsitiktinis žaidimas
Ypatybė prasideda su 15 nemokamų sukimų ir 2x daugikliu.
MONETŲ KOLEKCIONIERIAUS ypatybės metu, visi SCATTER simboliai ant būgno
pakeičiami su

simboliu.

BONUS ŽAIDIME veikia progresyvi ypatybė.
Norėdami žaisti su progresyvia ypatybe, turite surinkti taškus, kad pereitumėte per 4 lygius
iš eilės.
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Rinkite taškus, surinkdami
. Kiekviena
suteikia 1 tašką. Už kiekvienus surinktus 5
taškus, suteikiami 5 nemokami sukimai ir daugiklis padidėja 1x. Jei daugiklis pasiekia 6x,
kiekvieni surinkti 5 taškai suteikia 5 nemokamus sukimus su esamu daugikliu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:






Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
75700 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai
su daugintuvais
Progresyvūs
nemokami sukimai
Atsitiktinis žaidimas

2.745 Žaidimas „Madam Lemtis“ („Madame Destiny“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

750

x4

125

x3

25

x2

2

x5

750

x4

125
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x3

25

x2

2

x5

400

x4

100

x3

20

x5

250

x4

75

x3

15

x5

125

x4

50

x3

10

x5

100

x4

25

x3

5

x5

9000

x4

2500

x3

250

x2

10

Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
simbolis yra ant visų būgnų.

WILD

Visos laimingos kombinacijos, kuriose yra bent viena pakaičianti WILD
daugina iš 2x
Surinkinte 3 ar daugiau SCATTER simbolius bet kur ekrane, norėdami
aktyvinti 15 nemokamų sukimų.
3 ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ekrane NEMOKAMŲ SUKIMŲ
RAUNDO metu suteikia 15 papildomų nemokamų sukimų.
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SCATTER simbolis yra ant visų būgnų
Visi nemokami sukimai dauginami iš 3x. Papildomai, visos laimingos kombinacijos,
kuriose yra bent viena WILD dauginamos iš 2x.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu naudojamos specialaus būgno.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles
sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasis linijas.
SCATTER išmoka ant bet kurios pozicijos.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti i einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų
sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,10 €
Maks. 50 €
75000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai
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2.746 Žaidimas „Magiška Kelionė“ („Magic Journey“)
IŠMOKĖJIMAI IR EILĖS
8 EILĖS - 400x statymo
6 EILĖS - 100x statymo
5 EILĖS - 30x statymo
4 EILĖS - 15x statymo
3 EILĖS - 10x statymo
2 EILĖS - 5x statymo
1 EILĖ - 2x statymo
Yra galimybė laimėti ant 7 eilių vienu metu.

Žaidimas suformuojamas iš 1x5 laukelių ir taškų kortelės, kurioje yra tinklas iš 3x3 simbolių, su
8 fiksuotomis išmokėjimų eilėmis.
Norėdami laimėti žaidime sukite laukelį. Visi simboliai surinkti paryškinti taškų kortelėje. Kai
bent vienas iš fiksuotų išmokėjimų eilių taškų kortelėje pripildyti paryškintais simboliais,
aktyvinamas pakartotinas sukimas.
Daugiau simbolių galima surinkti pakartotino sukimo atveju ir jie taip pat paryškinti taškų
kortelėje. Pakartotinas sukimas tęsiasi kol kuriamos naujos išmokėjimo eilės arba pakartotinų
sukimų simbolis gaunamas laukelyje.
Pakartotino sukimo ciklo pabaigoje žaidimas išmoka atitinkamą kiekį iki idabar paryškintų
eilių skaičių.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 8 linijos
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
40000 €
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2.747 Žaidimas „Mesitro Čeno Fortuna“ („Master Chens Fortune“)
Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus kitus simbolius.
WILD simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 ritės. Visos laimingos kombinacijos,
kuriose yra bent viena pakeičianti WILD daugina iš 2x
Tai SCATTER simbolis. SCATTER simbolis randamas ant visų ričių.

Žaidimo taisyklės
Mažo dažnumo žaidimai išmoka dažniau mažesnėmis sumomis, tačiau vis dar yra
tikimybė laimėti didelę sumą.
Visi simobliai išmokami iš kairės i dešinę ant pasirinktų išmokėjimų eilių. Visi laimėjimai
dauginami iš statymo ant eilės.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 9 linijų[os
Min. 0,09 €
Maks. 45 €
162000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Mokama iš abiejų
pusių
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2.748 Žaidimas „Meistras Juokdarys“ („Master Joker“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

100

x4

50

x3

15

x5

50

x4

25

x3

10

x5

25

x4

15

x3

8

x5

15

x4

10

x3

5

x5

12

x4

8

x3

4

x5

10

x4

5

x3

2

x5

8

x4

3

x3

1
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Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus kitus simbolius. WILD simblis atsiranda
tik ant 3 būgno.
Kai WILD simbolis dalyvauja laimėjime, aktyvinama DAUGIKLIO RATO YPATYBĖ.
Ratas sukasi ir apdovanoja bendru daugikliu bendram sukimų laimėjimui 2x, 3x, 5x, 10x, 15x,
25x, 50x ar 100x.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Žaidimas išmoka visas galima kombinacijas toje pačioje eilėje.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:



Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 1 linija
Min. 0,01 €
Maks. 100 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
Daugiklio ypatybė

2.749 Žaidimas „Paslaptingas“ („Mysterious“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x6

250

x5

100

x4

50

x3

25
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x6

100

x5

50

x4

25

x3

10

x6

60

x5

40

x4

20

x3

10

x6

50

x5

30

x4

15

x3

5

x6

30

x5

20

x4

10

x3

5

x6

25

x5

15

x4

5

x6

20

x5

10

x4

5

ATSITIKTINĖS SUKIMO YPATYBĖS
Pagrindiniame žaidime, ant bet kurio sukimo, vienas iš 3 režimų su unikaliomis ypatybėmis gali
atsitiktinai suaktyvėti taip:
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THE LORD (LORDAS)
Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
,
,
.
LORD WILD simboliai, kurie yra laimingos kombinacijos dalis, atskleis atsitiktinį 2x ar 3x
daugiklį, kuris taikomas laimingai kombinacijai Daugiau wild daugina vienas kitą.
LORD WILD simboliai atsiranda tik ant 2,3 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime.
THE LADY (MERGINA)
Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
.
Sumokėjęs bet kokius laimėjimus, kurie gali būti LADY WILD dali, galite išplėsti, kad
atskleistumėte paslaptingą simbolį, kuris sukuria naujas laimėjimo kombinacijas.
LADY WILD simboliai atsiranda tik ant 2,3 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime.
THE BARON (BARONAS)
Šis simbolis yra „WILD“ ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
BARON WILDS gali paveikti gretutinius simbolius vertikaliai, keičiant juos į wilds. BARON
WILD simboliai atsiranda tik ant 2,3 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime.
Surinkite 3 ar daugiau
SUKIMŲ YPATYBĘ.

simbolių bet kurioje būgno vietoje, kad aktyvintumėte NEMOKAMŲ

4

suteikia 12 nemokamų sukimų

3

suteikia 8 nemokamus sukimus

Ypatybės metu būgnai keičiamos į 4 simbolių x 6 būgnų formatą.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. Visi laimėjimai padauginami
iš bazinio statymo.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui.
Nemokamų sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
4 būgnai, 4 eilutės, 4096 linija
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
964800 €
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Lošimo ypatybės:



Trys „Wild“
simboliai
Nemokami sukimai

2.750 Žaidimas „Pinigų Pelė“ („Money Mouse“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

250

x3

25

x5

400

x4

150

x3

20

x5

300

x4

100

x3

15

x5

200

x4

50

x3

10

x5

50

x4

20

x3

10

88

x5

50

x4

20

x3

5

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir PINIGŲ
SIMBOLIUS
Randama tik ant 1, 3 ir 5 būgnų 3x

suaktyvina 5 nemokamus sukimus

Nemokamų sukimų metu, būgnai 2, 3 ir 4 sukasi kartu kaip GIGANTIŠKAS simbolis.
Dar 3 Nemokami Sukimai dovanojami raundo metu, kiekvieną kart gavus 3x

simbolį.

Tai yra PINIGŲ SIMBOLIS. Jis matomas ant visų būgnų.
Kiekvienas sukimas paima atsitiktinę vertę iš nustatyto rinkinio, MINI ar DIDŽIOJO
laimėjimo vertės.
Kai 6 ar daugiau pinigų simbolių surenkama, jie aktyvina PINIGŲ PAKARTOTINIO
SUKIMO ypatybę.
PINIGŲ PAKARTOTINIO SUKIMO YPATYBĖ
PINIGŲ PAKARTOTINIO SUKIMO YPATYBĖ prasideda kai visos laimėjimų kombinacijos
eilėje yra išmokėtos.
Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai aktyvinantys ypatybę.
Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriose yra pinigų simboliai ir tušti langeliai.
Pradedate su 3 sukimais iš naujo. Visi pinigų simboliai surenkami po kiekvieno sukimo iš
naujo, lieka ekrane iki raundo pabaigos. Kiekvieną kartą kai bent vienas pinigų simbolis
suveikia, sukimų iš naujo skaičius grįžta į 3.
Raundas tęsiasi kol baigiasi sukimai iš naujo arba visos pozicijos ekrane užpildomos su pinigų
simboliais.
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Kai PINIGŲ PAKAROTINO SUKIMO funkcija atlikta, visos pinigų simbolio vertės yra
pridedamos ir žaidimas išmoka bendrą sumą. Jei užpildomos visos 15 pozicijų, jūs taip pat
laimite MEGA JACKPOT. PINIGŲ PAKARTOTINO SUKIMO ypatybė galima Nemokamų
sukimų raundo metu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:






Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
312500 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Pinigų simbolis
Nemokami sukimai
Pakartotiniai
sukimai

2.751 Žaidimas „Beždžionių Beprotybė“ („Monkey Madness“)
Simbolis

Derinys

x3

Statymų linijose
koeficientas
1000

90

x3

50

x3

30

x3

20

x3

12

x3

8

Bezdžionė yra WILD simbolis ir pakeičia visus simbolius.
Kai WILD simbolis yra laimingoje eilėje, eilė dauginama iš 3x daugiklio.
Kai 2 WILD simboliai yra vienoje laimingoje eilėje, eilės laimėjimas dauginamas
iš 9x.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles
sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasis linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.

91

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:


Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 9 linijos
Min. 0,09 €
Maks. 90 €
16300 €

„Wild“ simbolis

2.752 Žaidimas „Mustango Auksas“ („Mustang Gold“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

50

x3

10

x5

300

x4

50

x3

10

x5

250

x4

25

x3

10

x5

200

x4

25

x3

10

x5

100

x4

15

x3

5
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Tai yra Wild simbolis, kuris pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir pinigų
simbolį. Wild simbolis atsiranda ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Šis simbolis yra Scatter ir atsiranda 2, 3 ir 4 būgno.

Tai yra pinigų simbolis randamas ant 1, 2, 3 ir 4 būgnų.

Tai yra rinkimo simbolis randamas tik ant 5 būgno.

Jei vienas ar daugiau pinigų simbolių surenkama ir rinkimo simbolis gaunamas ant 5 būgno, nauja
visų pinigų simbolių vertė esanti ekrane yra sudedama ir išmokama.
Kai vienas ar daugiau pinigų simbolių su didžiuoju prizu gaunamas bet kur ekrane ir rinkimo
simbolis gaunamas ant 5 būgno, jis apdovanoja vienu didžiojo prizo atskleidimo bonus žaidimu už
kiekvieną pinigų simbolį su gautu didžiuoju prizu. Raundai bus žaidžiami eiliškumo tvarka.
DIDŽIOJO PRIZO ATSKLEIDIMO BONUS ŽAIDIMAS
DIDŽIOJO PRIZO ATSKLEIDIMO BONUS ŽAIDIMAS turi 4 galimus didžiuosius
prizus, kiekvienas yra su nustatyta bendrų statymų verte:
GRAND – 1000x bendro statymo
MAJOR – 200x bendro statymo
MINOR – 100x bendro statymo
MINI – 50x bendro statymo

DIDŽIOJO PRIZO ATSKLEIDIMO BONUS ŽAIDIME, pasirinkite
atskleisti DIDŽIOJO PRIZO simbolį.

norėdami
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Surinkite 3 tokius pat simbolius, kad laimėtumėte atitinkamą DIDĮJĮ PRIZĄ.

Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo
iki labai aukšto
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasias linijas .
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Nemokami sukimai ir „Bonus" laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
1000000 €
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„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Pinigų simbolis
Rinkimo simbolis
Didysis prizas
Bonus žaidimas

2.753 Žaidimas „Pandos Likimas“ („Panda‘s Fortune“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

200

x4

50

x3

25

x5

150

x4

50

x3

10

x5

100

x4

20

x3

5

x5

50

x4

15

x3

5

x5

50

x4

10

x3

5

Šis simbolis yra„WILD"ir pakeičia visus simbolius, išskyrus BONUS.
Wild simbolis pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgno.
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Surinkite 3 ar daugiau BONUS simbolių būgnuose, norėdami aktyvinti
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ
3 ar daugiau bonus simbolių surinktų NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu apdovanoja
5 nemokamais sukimais.
DIDŽIOJO PRIZO YPATYBĖ galima NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu žaidžiama su specialiais būgnais.
Žaidimo taisyklė
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti
dideles sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti i einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
909000 €
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„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
Nemokami sukimai

2.754 Žaidimas „Pekino Sėkmė“ („Peking Luck“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

750

x4

125

x3

30

x2

2

x5

500

x4

100

x3

25

x2

2

x5

400

x4

80

x3

20

x5

300

x4

75

x3

15

x5

250

x4

60

x3

15

x5

200

x4

50

x3

10
97

x5

150

x4

40

x3

10

x5

125

x4

30

x3

5

x5

100

x4

30

x3

5

x5

100

x4

25

x3

5

x5

10000

x4

4000

x3

500

x2

20

Šis simbolis yra Wild ir pakeičia visus simbolius, išskyrus Nemokami sukimai. Wild
simbolis yra ant visų būgnų. Visi eilės laimėjimai, kuriuose yra pakeičiami Wild
dauginami iš 2x.
Surinkite 3 ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ekrane norėdami
aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĘ.
Prieš prasidedant raundui, pasirinkite 1 iš 6 objektų, norėdami atskleisti
nemokamų sukimų atsitiktinų skaičių, po kurio, pasirinkite 1 iš 6 skirtingų
objektų norėdami atskleisti atsitiktinį daugiklį, kuris taikomas visų
nemokamų sukimų bendram laimėjimui.
Visi nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš atsitiktinai parinkto
daugiklio. Papildomai, visi eilės laimėjimai kuriuose yra bent vienas
pakeičiantis WILD simbolis NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu
dauginami iš 2x.
3 ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ekrane NEMOKAMŲ SUKIMŲ
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YPATYBĖS metu suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų su dabartiniu
daugikliu. SCATTER simbolis randamas ant visų būgnų.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 25 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
„Scatter“ simbolis
Nemokami sukimai
su daugintuvu

2.755 Žaidimas „Piratų Auksas“ („Pirate Gold“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

100

x3

20

x2

2

x5

300

x4

50

x3

15

x2

2
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x5

200

x4

40

x3

10

x2

2

x5

75

x4

25

x3

5

x5

50

x4

15

x3

5

Tai yra WILD simbolis ir jis atstoja visus simbolius, išskyrus BONUS
ir PINIGŲ SIMBOLIUS.
Randamas ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.

Trys Bonus simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų raundo metu pirato ir piratės simboliai tampa WILD ant 2, 3, 4 ir 5 bugnų.

Tai yra PINIGŲ SIMBOLIS. PINIGŲ SIMBOLIS randamas ant visų būgnų.
Kiekviename sukime, PINIGŲ SIMBOLIS paima atsitiktinę vertę iš prieš tai
numatyto rinkinio arba paima DIDELIO arba MAŽO LAIMĖJIMO vertes.
Kai surenkami 8 ar daugiau PINIGŲ SIMBOLIŲ, jie aktyvina LAIMINGO
LOBIŲ MAIŠO YPATYBĘ.
DIDELIS LAlMĖJIMAS gali būti laimėtas vieną kartą pakartotino sukimo
raundo metu.
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LAIMINGO LOBIŲ MAIŠO YPATYBĖ prasideda po to, kai išmokamos visos eilės
laimėjimo kombinacijos. Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik ypatybę aktyvinantys
PINIGŲ SIMBOLIAI. Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriuose yra tik PINIGŲ
SIMBOLIAI, PAKARTOTINO AKTYVINIMO SIMBOLIAI, DAUGIKLIŲ SIMBOLIAI
ir tušti laukeliai.

Sx
Tai DAUGIKLIO SIMBOLIS. Kai surenkamas DAUGIKLIO SIMBOLIS, jis įgauna 2x,
3x, ar 5x atsitiktinę vertę, kuri pridedama prie bendro raundo daugiklio. Raundo pabaigoje,
bendras laimėjimas dauginamas iš bendro daugiklio.

Tai yra PAKARTOTINO AKTYVAVIMO SIMBOLIS. Kai gaunamas PAKARTOTINO
AKTYVAVIMO SIMBOLIS, po dabartinio raundo, suteikiamas naujas LAIMINGO
LOBIŲ MAIŠO RAUNDAS ir prasideda iš naujo, su tokiu pat PINIGŲ SIMBOLIŲ
išdėstymu kaip ir pradiniame raunde.

Kai LAIMINGO LOBIŲ MAIŠO YPATYBĖ baigiama, visos PINIGŲ SIMBOLIŲ vertės
sudedamos ir žaidimas išmoka bendrą vertę, dauginamą iš bendro daugiklio. Jei visos 20
pozicijų yra užpildomos, jūs taip pat laimite DIDĮJĮ PRIZĄ. LAIMINGO LOBIŲ MAIŠO
YPATYBĖ galima NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu.

101

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:







Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 40 linijų
Min. 0,40 €
Maks. 200 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
Pinigų simbolis
Daugiklio simbolis
Pakartotinio
aktyvavimo simbolis
Nemokami sukimai

2.756 Žaidimas „Fėjų Sparnai“ („Pixie Wings“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

75

x4

30

x3

10

x2

4

x5

45

x4

20

x3

8

x2

3

x5

30
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x4

18

x3

7

x2

2

x5

25

x4

15

x3

6

x2

1

x5

20

x4

12

x3

5

x5

15

x4

10

x3

4

x5

14

x4

9

x3

3

x5

13

x4

8

x3

2

x5

12

x4

7

x3

1

Visi būgnai turi paslaptingų simbolių rinkinius. Kiekvieno pagrindinio žaidimo sukimo
metu vienas iš mokamų simbolių bus parinktas atsitiktine tvarka kiekvienam būgnui, kaip
įstatytas paslaptingas simbolis.
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Šis simbolis yra„WILD"ir pakeičia visus simbolius, išskyrus BONUS. Jis
gali būti pasirinktas atsitiktine tvarka, kaip paslaptingas simbolis.

Trys ar daugiau BONUS simbolių bet kur ant būgno suaktyvina nemokamų sukimų
ypatybę. Kiekvienas bonus simbolis, gautas nemokamų sukimų metu, suteikia dar
vieną nemokamą sukimą.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu žaidžiama su specialiais būgnais.
Žaidimo taisyklės
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:



Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 50 linijų
Min. 0,50 €
Maks. 250 €
125000 €

„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
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Nemokami sukimai

2.757 Žaidimas „Paleiskite Krakeną“ („Release the Kraken“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

200

x3

50

x5

250

x4

100

x3

40

x5

200

x4

80

x3

40

x5

150

x4

60

x3

20

x5

100

x4

60

x3

20

x5

80

x4

20

x3

10

x5

40

x4

10

105

x3

5

Tai yra wild simbolis ir jis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus

,

Tai yra bonus simboliai. Bonus ypatybė bus aktyvuota, jeigu BONUS simbolis bus gautas ant 1 ir 3
būgno, o FREE SPINS arba CHEST BONUS simboliai bus gauti ant 5 ritės.
ATSTIKTINĖS SUKIMO YPATYBĖS
Pagrindiniame žaidime, bet kuriuo sukimo metu, atsitiktinai gali atsirasti 3 kojų pasirinkimas.
Norėdami aktyvinti atsitiktinių ypatybę pasirinkite vieną iš kojų, kaip nurodyta:


KRAKENO UŽRAKINTI WILD

Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus
, ir
Kai prasideda
ypatybė, būgnai sukasi, kol sekantys pasirinkimai 1 iš trijų skrynių atsitiktinai apdovanoja vienu
iš šių:
Daugiau Wild, Tęskite sukimą, Visi laimėjimai x2 ir Surinkite, Daugiau Wild ir Rinkimas arba
Rinkimas


MILŽINIŠKO KRAKENO WILD

Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus
,
ir
Kai sustos būgnas, atsitiktinai pastatytas milžiniškas 3x4 WILD simbolis garantuotai nusileis
ant būgnų.


INFEKUOTO KRAKENO WILD

Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus
Kai sustoja būgnas, bent vienas
paverčiant juos wild.

,

ir

garantuotai atsiras ekrane. Šis simbolis įleis kylančius,

NUSKENDUSIO LOBIO BONUSAS
BONUS YPATYBĖ apdovanojama kai
gaunamas ant 1 ir 3 būgno, kartu su
ant 5 būgno.
Ši ypatybė suteikia žaidėjui galimybę pasirinkti vieną iš 3 skrynių, kuri apdovanos atsitiktiniu
piniginiu prizu.
Sekantys paėmimai apdovanojami kol gaunamas piniginis prizas. Gavus SURINKIMĄ baigiasi
BONUS YPATYBĖ.
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KELIAUJANČIO KRAKEN NEMOKAMI SUKIMAI
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ suteikiama kai
ant 5.

gaunamas ant 1 ir 3 būgno kartu su

Pagrindinis žaidimas

Nemokamų sukimų

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
1000000 €

„Wild“ simbolis
Bonus simboliai
Atsitiktiniai sukimai
Nemokami sukimai
107

2.758 Žaidimas „Safari Karalius“ („Safari King“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

200

x3

50

x2
x5

250

x4

100

x3

40

x2
x5

200

x4

80

x3

40

x5

150

x4

60

x3

20

x5

100

x4

60

x3

20

x5

80

x4

20

x3

10

x5

40

x4

10

x3

5

108

x5
x4
x3
x5
x4
x3

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus Bonus. Wild randamas
ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.

Tai yra BONUS simbolis, kuris atsiranda ant būgnų 1, 3 ir 5.
Nemokamų sukimų taisyklės
3x

aktyvina 8 nemokamų sukimų.

Nemokamų sukimų raundo metu veikia specialaus būgno.
Nemokamų Sukimų Raundo metu, prieš kiekvieną sukimą, įskaitant pirmąjį, 1 WILD
simbolis pridedamas prie 2,3,4 ir 5 būgnų. Šie simboliai lieka ant būgno viso Nemokamų
sukimų raundo metu.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ raundo metu, kiekvienas Bonus simbolis apdovanoja dar vieną
nemokamą sukimą.
Jūs galite laimėti daugiau nemokamų sukimų, kol vykstą nemokami sukimai.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti
dideles sumas iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie išmokėjimų laimėjimų.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
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Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 4 eilutės, 50 linijų
Min. 0,50 €
Maks. 250 €
250000€

„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
Nemokami sukimai
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2.759 Žaidimas „Kalėdų Senelis“ („Santa“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

400

x4

125

x3

25

x2

2

x5

300

x4

100

x3

15

x2

2

x5

200

x4

50

x3

10

x5

150

x4

50

x3

10

x5

100

x4

25

x3

10

x5

50

x4

10

x3

5

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus Bonus ir Scatter.
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Wild simbolis pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.

Tai BONUS simbolis. Pasirodo ant būgnų1, 3 ir 5. Surinkus 3 bonus simbolius
aktyvuojasi bonus žaidimas.

BONUS ŽAIDIMO ekrane yra 12 dovanų. Atidarinėkite dovanas, kol rasite DIDŽIOJO
PRIZO simbolį. Kai DIDŽIOJO PRIZO simbolis bus atskleistas, BONUS ŽAIDIMAS
baigsis. Visų atskleistų prizų vertė sudedama kartu su DIDŽIOJO PRIZO verte ir
išmokama bendra suma. BONUS ŽAIDIME yra 4 didieji laimėjimai.
Scatter simbolis pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. Surinkus 3 Scatter simbolius, kad aktyvintumėte
nemokamų sukimų raundą. Scatter apdovanoja 6 nemokamais sukimais.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖJE, prieš pabaigiant bet kurio būgno 2, 3, 4 ar 5
sukimus, gali pilnai pasidengti WILD simboliais.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS metu naudojami specialūs būgnai.
PAPILDOMAS ŽAIDIMAS negali būti aktyvintas NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS
METU.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ negali būti aktyvinta iš naujo.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:






Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
45125€

„Wild“ simbolis
Bonus simbolis
Scatter simbolis
Papildomas žaidimas
Nemokami sukimai
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2.760 Žaidimas „Super Septynetai“ („Super 7s“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

5000

x4

1000

x3

100

x5

1000

x4

200

x3

50

x5

200

x4

50

x3

20

x5

200

x4

40

x3

20

x5

1250

x4

250

x3

50

Šis simbolis yra Scatter ir išmoka ant bet kurios pozicijos.

Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
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Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai dauginamai iš
bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:


Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos
Min. 0,05 €
Maks. 100 €
100000€

Scatter simbolis

2.761 Žaidimas „Super Juokdarys“ („Super Joker“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x3

25

x3

15
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x3

10

x3

7

x3

6

x3

5

x3

3

x3

2

Šis simbolis yra Wild ir pakeičia visus simbolius.
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Kai gaunamos dvi vertikalios tokio pat simbolio šusnys, būgnuose nebus tokio paties tipo
pakartotino sukimo simbolio kol nelaimėsite. Šusnys aktyvinančios ypatybę išlieka vietoje kol bus
gaunama laiminga kombinacija.
Specialūs būgnai dalyvauja ypatybių metu.
DVIGUBO DAUGIKLIO VAIRAS
Jei pilnas ekranas užpildytas tokiu pat simboliu, įskaitant WILD, aktyvinama DVIGUBO
DAUGIKLIO VAIRO ypatybė.
Du sėkmės ratai rodomi rodomi ekrane. Žemutinis ratas sukasi ir gali apdovanoti daugikliu už
bendrą sukimų 2x, 3x, 4x, 5x laimėjimą arba AUKŠTYN elementu, kuris juda į aukštesnį ratą Jei
pajudina aukštesnį ratą, ratas sukasi ir apdovanoja daugikliu už bendrą sukimų 7x, 8x, 10x, 12x arba
20x laimėjimą.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos
Min. 0,05 €
Maks. 5 €
37500€

Wild simbolis
Pakartotiniai
sukimai
Dvigubi daugikliai
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2.762 Žaidimas „Saldus Grobis“ („Sweet Bonanza“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x 12+

1000

x 10-11

500

x 8-9

200

x 12+

500

x 10-11

200

x 8-9

50

x 12+

300

x 10-11

100

x 8-9

40

x 12+

240

x 10-11

40

x 8-9

30

x 12+

200

x 10-11

30

x 8-9

20

x 12+

160

x 10-11

24

x 8-9

16

x 12+

100

x 10-11

20

x 8-9

10
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x 12+

80

x 10-11

18

x 8-9

8

x 12+

40

x 10-11

15

x 8-9

5

x6

2000

x5

100

x4

60

Tai yra Scatter simbolis. Jis randamas ant visų būgnų ir išmoka ant bet
kurios pozicijos.

Ante statymas
Žaidėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Priklausomai nuo pasirinkto statymo,
žaidimas elgiasi skirtingai.
Galimos vertės yra:


Statymo daugiklis 20x - suteikia galimybę nusipirkti NEMOKAMŲ SUKIMŲ
RAUNDĄ sumokant 100x bendro statymo vertės.



Statymo daugiklis 25x - galimybė laimėti nemokamus sukimus natūraliai yra
padvigubinama.Daugiau SCATTER simbolių randama ant būgnų. NEMOKAMŲ
SUKIMŲ PIRKIMO YPATYBĖ išjungiama.

Kritimo ypatybė
KRITIMO YPATYBĖ reiškia, kad po kiekvieno sukimo, laiminčios kombinacijos yra
išmokamos ir visi laimingi simboliai pranyksta. Likę simboliai krenta i ekrano dugną ir
tuščios pozicijos yra užpildomos simboliais iš viršaus.
Kritimas tęsis tol, kol dėl kritimo daugiau laimėjimo kombinacijų neatsiras. Nėra galimų
kritimų skaičiaus limito.
Visi laimėjimai pridėti i žaidėjo balansą po visų kritimo rezultatų, pagridinio sukimo pagrindu.
Nemokamų sukimų taisyklės
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ apdovanojama kai 4 ar daugiau SCATTER simbolių
gaunami bet kur ekrane ar nuperkamas NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDAS.
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Raundas prasideda su 10 nemokamų sukimų.
Kai 3 ar daugiau SCATTER simbolių gaunami NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu,
suteikiami 5 papildomi sukimai.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki
labai aukšto
Simboliai išmoka bet kur. Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Kai laimima su keliais simboliai, visi laimėjimai sudedami į bendrą laimėjimą.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų
sukimų bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
6 būgnai, 5 eilutės, 5 linijos
Min. 0,20 €
Maks. 125 €
1000000€

Scatter simbolis
Nemokami sukimai
Kritimo ypatybė

2.763 Žaidimas „Saldus Grobis Kalėdos“ („Sweet Bonanza XMas“)
Simbolis

Derinys

Statymų linijose
koeficientas

x 12+

1000

x 10-11

500

x 8-9

200
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x 12+

500

x 10-11

200

x 8-9

50

x 12+

300

x 10-11

100

x 8-9

40

x 12+

240

x 10-11

40

x 8-9

30

x 12+

200

x 10-11

30

x 8-9

20

x 12+

160

x 10-11

24

x 8-9

16

x 12+

100

x 10-11

20

x 8-9

10

x 12+

80

x 10-11

18

x 8-9

8

x 12+

40

x 10-11

15

x 8-9

5

x6

2000

x5

100
120

x4

60

Tai yra Scatter simbolis. Jis randamas ant visų būgnų ir išmoka ant bet
kurios pozicijos.

Ante statymas
Žaidėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Priklausomai nuo pasirinkto statymo,
žaidimas elgiasi skirtingai.
Galimos vertės yra:


Statymo daugiklis 20x - suteikia galimybę nusipirkti NEMOKAMŲ SUKIMŲ
RAUNDĄ sumokant 100x bendro statymo vertės.



Statymo daugiklis 25x - galimybė laimėti nemokamus sukimus natūraliai yra
padvigubinama.Daugiau SCATTER simbolių randama ant būgnų. NEMOKAMŲ
SUKIMŲ PIRKIMO YPATYBĖ išjungiama.

Kritimo ypatybė
KRITIMO YPATYBĖ reiškia, kad po kiekvieno sukimo, laiminčios kombinacijos yra
išmokamos ir visi laimingi simboliai pranyksta. Likę simboliai krenta į ekrano dugną ir tuščios
pozicijos yra užpildomos simboliais iš viršaus.
Kritimas tęsis tol, kol dėl kritimo daugiau laimėjimo kombinacijų neatsiras. Nėra galimų
kritimų skaičiaus limito.
Visi laimėjimai pridėti į žaidėjo balansą po visų kritimo rezultatų, pagrindinio sukimo
pagrindu.

Nemokamų sukimų taisyklės
NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖ apdovanojama kai 4 ar daugiau SCATTER simbolių
gaunami bet kur ekrane ar nuperkamas NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDAS.
Raundas prasideda su 10 nemokamų sukimų.
Kai 3 ar daugiau SCATTER simbolių gaunami NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu,
suteikiami 5 papildomi sukimai.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto
121

Simboliai išmoka bet kur. Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Kai laimima su keliais simboliai, visi laimėjimai sudedami į bendrą laimėjimą.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
6 būgnai, 5 eilutės, 5 linijos
Min. 0,20 €
Maks. 125 €
1000000€

Scatter simbolis
Nemokami sukimai
Kritimo ypatybė

2.764 Žaidimas „Čempionai“ („The Champions“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

200

x3

50
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x5

250

x4

100

x3

30

x5

200

x4

50

x3

25

x5

150

x4

40

x3

25

x5

125

x4

25

x3

15

x5

100

x4

25

x3

5

x5

100

x4

20

x3

5

Šis simbolis yra Wild ir pakeičia visus simbolius, išskyrus Bonus. Wild
simbolis yra ant visų būgnų.

INERCIJOS PROGRESINIS ŽAIDIMAS
Norėdami žaisti INERCIJOS PROGRESINĮ ŽAIDIMĄ jūs turite įmušti įvarčius taip
didindami inerciją ir daugiklį, kuris taikomas visiems žaidimams.
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Muškite įvarčius patys prisirinkdami laukelį ant būgno ir rinkdami
vietose.
Dabar pasirinkta vieta pažymėta

pasirinktose

Žaidimas prasideda nuo 1 lygio su 1x daugikliu.

Kiekvieną kartą įmušus pakylate lygiu. Kai pakeliate lygį, sekantiems 10 sukimų veikia
daugiklis, taikomas visų sukimų laimėjimams. Įmušus įvartį kol daugiklis yra aktyvus,
sukimų skaičius grįžta į 10 ir daugiklis atitinkamai didėja:
Lygis 2 – 2x Daugiklis
Lygis 3 – 4x Daugiklis
Lygis 4 – 6x Daugiklis
Lygis 5 – 8x Daugiklis
Lygis 6 – 10x Daugiklis
Lygis 7 – 12x Daugiklis
Lygis 8 – 14x Daugiklis
Lygis 9 – 16x Daugiklis
Lygis 10 – 18x Daugiklis
Lygis 11 – 20x Daugiklis
Jei pakilote iki 11 lygio su 20x daugikliu, surinkus daugiau įvairių sukimų skaičius grįžta į
10. Nėra limito kiek kartų sukimų skaičius gali būti atstatytas.
Jei neįmušate įvarčio per 10 duotų sukimų lygio pakelimo metu, žaidimo lygis grįžta į 1 ir daugiklis
grįžta i 1 x.
Progresyvus žaidimas sustabdomas Bonus žaidimo metu.
Pakeitus statymo vertę ĮNERCIJOS PROGRESYVAUS ŽAIDIMO lygis grįžta į 1 ir
daugiklis grįžta į 1x.
Baudos šūvių bonus žaidimas
Surinkite 3x BONUS norėdami aktyvinti BAUDOS ŠŪVIŲ BONUS ŽAIDIMĄ.
BONUS randamas ant 2, 3 ir 4 būgnų.
BAUDOS ŠŪVIŲ BONUS ŽAIDIME jums suteikiami 5 baudos šūviai. Norėdami žaisti
BONUS ŽAIDIMĄ, kiekvienam šūviui pasirinkite vieną iš keturių taikinių ir gaukite taškų.
Jei surenkate 5 iš 5 baudos šūvių, jūs gaunate 100x bendro statymo.
Jei surenkate 4 iš 5 baudos šūvių, jūs gaunate 25x bendro statymo.
Jei surenkate 3 iš 5 baudos šūvių, jūs gaunate 15x bendro statymo.
Jei surenkate 2 iš 5 baudos šūvių, jūs gaunate 10x bendro statymo.
Jei surenkate 1 iš 5 baudos šūviu. iūs aaunate 5x bendro statvmo.
Žaidimo taisyklės
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Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki
labai aukšto Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias
linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Bonus laimėjimai pridedami prie išmokėjimų linijos laimėjimo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami i bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,20 €
Maks. 125 €
170500€

Wild simbolis
Progresuojantis
žaidimas
Bonus žaidimas

2.765 Žaidimas „Šuns Namas“ („The Dog House“)
Simbolis

Derinys

Statymų linijose
koeficientas

125

x5

750

x4

150

x3

50

x5

500

x4

100

x3

35

x5

300

x4

60

x3

25

x5

200

x4

40

x3

20

x5

150

x4

25

x3

12

x5

100

x4

20

x3

8

x5

50

x4

10

x3

5

x5

25

x4

5

x3

2
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Šis simbolis yra „WILD" ir pakeičia visus simbolius, išskyrus BONUS. WILD
simbolis randamas tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Kiekvieno sukimo metu, WILD ant to pačio būgno turės atsitiktini 2x arba 3x
daugiklį.
WILD daugiklis taikomas kiekvienam tos pačios išmokėjimų eilės dalies
laimėjimui.
Jei yra daugiau nei vienas WILD simbolis ant tos pačios išmokėjimų eilės dalies,
visi WILD daugikliai toje pačioje mokėjimų eilėje yra sudedami vienas su kitu.
Tai yra BONUS simbolis. Atsiranda ant būgnų 1, 3 ir 5.
Norėdami aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDĄ, surinkite 3 BONUS
simbolius ant 1, 3 ir 5 būgnų.
3x BONUS išmoka 5x bendro statymo. BONUS simbolis išmoka ant bet kurios
pozicijos.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ TAISYKLĖS
Atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius yra dovanojamas prieš prasidedant raundui.
Tinklas iš 3x3 būgnų automatiškai suksis, kad atskleistų nemokamų sukimų kiekvienoje
eilėje skaičių. Skaičiai kiekvienoje eilutėje yra sudedami kartu ir apdovanojama bendra suma.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu, visi WILD simboliai, kurie gaunami būgnų 2, 3 ar
4, išlieka ant ekrano viso NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu. Limpantys WILD
simboliai turi atsitiktini daugikli, kuris yra atskleidžiamas, kai gaunamas WILD ir lieka toks
pat iki raundo pabaigos.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ RAUNDO metu naudojami specialūs būgnai. NEMOKAMŲ
SUKIMŲ RAUNDO metu ant būgnų nėra BONUS simbolių.
Ypatybės negali būti aktyvintos.
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
675000€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai

2.766 Žaidimas „Didysis vištos pabėgimas“ („The Great Chicken Escape“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

200

x3

40

x2

2

x5

300

x4

100

x3

20

x5

200

x4

60

x3

10

x5

100

x4

20

x3

8
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x5

80

x4

10

x3

4

x5

500

x4

200

x3

40

x2

2

Šis simbolis yra Wild ir pakeičia visus simbolius išskyrus Bonus. Jis
pasirodo ant visų būgnų.

Tai yra BONUS simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų. Pagrindiniame žaidime
dabartiniui sukimui gali būti atsitiktinai įjungta viena iš ypatybių:
Surinkite 5 BONUS simbolius norėdami aktyvinti tiesioginę DIDELIŲ PINIGŲ
BONUS ypatybę.
Atsitiktinės sukimo ypatybės
Pagrindiniame žaidime, dabartiniam sukimui, viena iš ypatybių gali būti aktyvinta atsitiktinai:
Šuns Wild: Sukimo metu atsitiktinis
pozicijose.

skaičius nuo iki 4 iki 9 pridedami ekrane atsitiktinėse

Viščiuko bėgimo Wild: Sukimo metu, 2 iki 4 būgnų gali būti atsitiktinai paversti į pilnai sustatytus
wild simbolius. Gali būti ant bet kurio būgno.
BONS TAISYKLĖS
Surinkite 3 ar 4
norėdami aktyvinti atsitiktinę ypatybę. Surinkite 5
tiesioginę DIDELIŲ PINIGŲ BONUS ypatybę

norėdami aktyvinti

Prieš prasidedant raundui atsitiktinai pasirenkama viena iš penkių ypatybių.
YPATYBĖS LOŠIMAS
Surinkite 3 arba 4 BONUS simbolius norėdami aktyvinti atsitiktinę bonus ypatybę.
Ekrane rodomi penki pyragai, po vieną pyragą kiekvienam iš galimų bonus žaidimų. Šiuo metu
pasirinkto bonus žaidimo pyragas paryškintas ir gali būti surenkamas.
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Galite pasirinkti lošti, kad galėtumėte gauti kitą bonus eilutę. Jei lošimas sėkmingas, pasirenkamas
bonus. Galite pasirinkti vėl lošti arba gauti dabartinį bonus.
Praradus lošimą, vietoje bonus, suteikiamas MISTIŠKAS PRIZAS.
Lošimo ypatybė baigiasi, kai bus surenkamas dabartinis bonus žaidimas, pasiekiamas DIDELIŲ
PINIGŲ BONUS arba lošimas pralaimimas.
JUDANTYS NAMINIAI PAUKŠČIAI
JUDANTYS NAMINIAI PAUKŠČIAI bonus žaidime yra 22 taškai. Kiekvienas taškas atvaizduoja
potencialų pinigų apdovanojimą.
Pasirinkite vieną iš 5 auksinių kiaušinių, esančių ekrane, siekdami laimėti 1-5 žingsnius arba
SURINKIMĄ.
Apskritimas prasideda nuo žaidėjo stovinčio ant pirmojo žemėlapio taško. Po kiekvieno auksinio
kiaušinio atskleidimo veikėjas progresuoja su suteiktų žingsnių skaičiumi ir galimas naujas aukso
kiaušinių pasirinkimas.
Apskritimas baigiasi, kai atskleidžiamas SURINKIMAS arba pasiekiamas galutinis taškas.
Kai atskleidžiamas SURINKIMAS jūs apdovanojami paskutinio taško laimėjimas.
Pasiekus paskutinį tašką, baigiamas dabartinis bonus žaidimas ir vietoje jo suteikiamas DIDELIŲ
PINIGŲ BONUS.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamasiąs linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:






Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
550000€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai
Atsitiktiniai sukimai
Ypatybės lošimas

2.767 Žaidimas „Laukinė Mašina“ („The Wild Machine“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x7

3500

x5

500

x4

100

x3

25

x7

1000

x5

250

x4

75

x3

10

x7

750

x5

125

x4

50

x3

10

x7

600
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x5

100

x4

25

x3

5

x7

450

x5

85

x4

18

x3

5

x7

375

x5

75

x4

12

x3

5

x7

250

x5

50

x4

8

x3

2

Žaidime yra 5x5 simbolių tinklas pagrindiniame žaidime. Atsitiktinai, bet kuriame sukime žaidimas
gali pasikeisti į 1x3x5x7x5x3x1 simbolių tinklą, kur būgnų 1,4 ir 7 garantuotai turi WILD
simbolius.
5x5

1x3x5x7x5x3x1

Tai yra Wild simbolis ir jis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus Scatter.
Wild simbolis atsiranda ant visų būgnų.

Scatter simbolis aktyvina Wonder Wheel (Laimės Ratas) ypatybę ir atsiranda ant 2,
3 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime sukimuose, kur žaidimas vyksta 5x5 formatu.
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WONDER WHEEL (LAIMĖ RATAS) YPATYBĖ
Surinkite 3 SCATTER simbolius norėdami aktyvinti WONDER WHEEL YPATYBĘ.
Ratas sudarytas iš 30 dalių, kiekvienoje atskirti apdovanojimai. Sukite ratą norėdami laimėti
tiesioginius piniginius prizus arba NEMOKAMUS SUKIMUS. Iki 5 prizų laimima vienu sukimu.
Bendras visų pinigų apdovanojimas išmokamas ypatybės pabaigoje.
Jei ratas apdovanoja NEMOKAMAIS SUKIMAIS, aktyvinama NEMOKAMŲ SUKIMŲ
YPATYBĖ.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas iš
mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. Nemokamų
sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus. Visi laimėjimai dauginami iš statymų
einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. Eilėje išmokamas tik didžiausias
laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. Pasibaigus raundui
nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų bendras laimėjimas
istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Pagrindinis žaidimas

Nemokamų sukimų
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Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 5 eilutės, 40 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
700000€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai
Wonder Wheel
(Laimės ratas)
ypatybė

2.768 Žaidimas „Arklio Lobis“ („Treasure Horse“)
Šis simbolis yra Wild simbolis ir pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter simbolį.

Šis simbolis yra Scatter simbolis ir yra statomas ant visų būgnų.

Nemokamų sukimų raundas
3x Scatter simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų raundo metu 4-as
būgnas pridedama ekrane. 4-ame būgne yra tik daugikliai.
Kiekvieno sukimo pabaigoje, atsitiktinai parenkamas vienas daugiklis ant 4 būgno, kuris padaugins
to sukimo bendrą laimėjimą.
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Nemokamų sukimų metu visi simboliai sustatyti ant visų būgnų.
Kiekvienas surinktas Scatter nemokamų sukimų metu apdovanoja +1 nemokamu sukimu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 18 linijų
Min. 0,18 €
Maks. 90 €
540000€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai

2.769 Žaidimas „Turtų Medis“ („Tree of Riches“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x3

88

x3

58

x3

28
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x3

288

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius. Kai gaunamas WILD
simbolis, yra galimybė, kad bendras sukimo laimėjimas yra dauginamas iš
atsitiktinio 5X, 8X ir 10X daugiklio.
Jei du WILD simboliai gaunami kartu su tuščiu laukeliu, būgnas su tuščiu
laukeliu pakartotinai sukama kol gaunama laiminga kombinacija.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas
iš mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:



Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 1 linija
Min. 0,01 €
Maks. 50 €
144000€

Wild simbolis
Pakartotiniai
sukimai

2.770 Žaidimas „Trigubi Drakonai“ („Triple Dragons“)
Pakartotini sukimai, kol laimima ypatybė
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Kai vienas ar daugiau vertikaliai sustatytų simbolių pataiko ant būgno, jie tampa Wild ir pradedama
žaidimo ypatybė.
Ypatybės metu Wild pakeičia visus simbolius.
Sustatyti simboliai, kurie pradėjo ypatybę lieka vietoje ir kito būgno pakartotinai sukamos, kol
gaunama laiminga kombinacija.
Žaidimo taisyklės
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas iš
mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė.
Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:



Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos
Min. 0,05 €
Maks. 50 €
50000€

Wild simbolis
Pakartotiniai
sukimai

2.771 Žaidimas „Trigubi juokdariai“ („Triple Jokers“)
Simbolis

Derinys

x3

Statymų linijose
koeficientas
100
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x3

75

x3

50

x3

30

x3

20

x3

12

x3

8

x3

4

Kai vienas ar daugiau vertikaliai sustatytų
simbolių pataiko ant būgno, jie tampa WILD ir
pradedama PAKARTOTINĄ SUKIMĄ KOL LAIMĖSITE YPATYBĘ.
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Sustatyti
simboliai, kurie pradėjo ypatybę lieka vietoje ir kito būgno pakartotinai sukama,
kol gaunama laiminga kombinacija.
ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Didelio kintamumo žaidimai vidutiniškai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas iš
mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:



Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
3 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos
Min. 0,05 €
Maks. 50 €
50000€

Wild simbolis
Pakartotiniai
sukimai

2.772 Žaidimas „Vampyrai prieš Vilkus“ („Vampires vs Wolves“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

800

x4

125

x3

25

x5

300

x4

75
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s

x3

15

x5

180

x4

50

x3

10

x5

100

x4

30

x3

8

x5

60

x4

20

x3

6

x5

50

x4

15

x3

5

x5

30

x4

12

x3

5

Tai WILD simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius išskyrus SCATTER. W
WILD simbolis atsiranda ant visų būgnų.

Yra SCATTER simbolių. Jie atsiranda ant 1 ir 5 būgnų.
Kai 1 ir 5 būgnai yra pilnai padengti SCATTER simbolių, jis aktyvina
NEMOKAMŲ SUKIMŲ ypatybę.
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ YPATYBĖS pradžioje pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių:
WOLF NEMOKAMI SUKIMAI
Suteikiama 14 nemokamų sukimų.
WOLF NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu žmonių simboliai keičiasi į vilkų kartu su WILD,
pakeičia vienas kitą, kad suformuotų laimingas išmokėjimų eiles.
Ypatybės metu žaidime dalyvauja ypatingi būgnai. Ypatybė negali būti pakartotinai aktyvinta.
VAMPIRE NEMOKAMI SUKIMAI
Suteikiami 8 nemokami sukimai.
Vampyrų nemokamų sukimų metu, kai gaunamas vienas iš vampyro simbolių, jis turi atsitiktinį
šansą tapti Wild ir likti ekrane iki raundo pabaigos.
Ypatybės metu žaidime dalyvauja ypatingi būgnai. Ypatybė negali būti pakartotinai aktyvinta.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Nemokami sukimai ir „Bonus“ laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
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Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų
Min. 0,10 €
Maks. 50 €
50000€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai

2.773 Žaidimas „Vegaso Magija“ („Vegas Magic“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

3000

x4

150

x3

25

x2

5

x5

250

x4

75

x3

20

x5

150

x4

50

x3

10

x5

75

x4

25

x3

5
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x5

50

x4

15

x3

5

x5

10000

x4

1000

x3

100

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus SCATTER WILD
simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Kai WILD simbolis surenkamas pirmo kritimo ciklo sukimo metu, jei
laimima, simbolis išsiplečia vertikaliai per visą būgną. Ant ekrano po kritimo
likę WILD neišsiplečia antrą kartą.
Tai SCATTER simbolis. SCATTER simbolis randamas ant visų būgnų.
SCATTER išmoka ant bet kurios pozicijos.

Kritimo ypatybė
KRITIMO YPATYBĖ reiškia, kad po kiekvieno sukimo, laiminčios kombinacijos yra
išmokamos ir visi laimingi simboliai pranyksta. Likę simboliai krenta į ekrano dugną ir
tuščios pozicijos yra užpildomos simboliais iš viršaus.
Jei naujos laimingos kombinacijos atsiranda ekrane po tuščių pozicijų užpildymo, jos
išmokamos ir dauginomos iš Laimingo daugiklio, kuris prasideda 2x ir didėja po 1 po
kiekvieno kritimo.
Kritimas tęsis tol, kol nebeliks po kritimo nei vienos laimingos kombinacijos. Nėra
galimų kritimų ar galimų laimėjimo daugiklio skaičiaus.
Visi laimėjimai pridėti į žaidėjo balansą po visų kritimo rezultatų, pagrindinio sukimo
pagrindu.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo
iki labai aukšto SCATTER išmoka ant bet kurios pozicijos.
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Visi laimėįimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėJimai išreikšti kaip
tikri laimėjimai monetomis.
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Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:




Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
354900€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Kritimo ypatybė

2.774 Žaidimas „Vegaso Naktys“ („Vegas Nights“)

Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės.
Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir Super Wild. Wild Simbolis atsiranda ant
2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Super Wild pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir atsiranda tik ant 5 būgno.
Ekstra Wilds pakartotinio sukimo ypatybės metu žaidėjas apdovanojamas 3 nemokamais sukimais.
Scatter simbolis atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų. Surinkus 3 Scatter simbolius ant 2, 3 ir 4 būgnų
aktyvuojami nemokami 5 sukimai.
Žaidimo taisyklės
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Didelio kintamumo žaidimai išmoka mažiau, tačiau galimybė laimėti dideles sumas iš
mažų sukimų skaičiaus kur kas didesnė.
Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus
Visi laimėįimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
444750€

Wild simbolis
Super Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai

2.775 Žaidimas „Laukinės Fėjos“ („Wild Pixies“)
Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės.
Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir yra ant visų būgnų.
Kai 3 Scatter simboliai gaunami ant 1, 3 ar 5 būgnų yra suteikiami 8 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų raunde, būgnų viršuje lieka 3 tušti rinkiniai po dvi vietas.
Kai abi pozicijos užpildytos, simboliai iš to rinkinio keičiasi į keliaujančius Wild ir bus suteikiami
dar du papildomi sukimai.
Keliaujantys Wild simboliai lieka ekrane iki raundo pabaigos ir kiekvieno sukimo metu juda į
atsitiktinę poziciją. Keliaujantys Wild negali būti surinkti norint surinkti rinkinį.
Scatter Simbolis atsiranda tik ant 1, 3 ir 5 būgnų.
Žaidimo taisyklės
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Visi simboliai išmokami iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus
Visi laimėįimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
26175€

 Wild simbolis
 Scatter simbolis
 Nemokami sukimai
2.776 Žaidimas „Laukiniai kerai“ („Wild Spells“)
Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės.
Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Scatter.
3 Scatter simboliai ant būgnų1, 3 ir 5 aktyvuoja raudonųjų skardžių mūšį.
Surinkus 3 ar daugiau pilnų sąstatų laimimas didysis prizas:
5 pilnas sąstatų laimėjimas – 31250
4 pilnas sąstatų laimėjimas – 5000
3 pilnas sąstatų laimėjimas – 1250
Didžiojo laimėjimo ypatybė nėra prieinama nemokamų sukimų metu.
Žaidimo taisyklės
Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę ant gretimų ričių pradedant nuo kairiosios pusės.
Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus
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Visi laimėįimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą.
Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:





Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
181250€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Nemokami sukimai
Didžiojo laimėjimo
ypatybė

2.777 Žaidimas „Beždžionė Karė“ („Monkey Warrior“)
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

500

x4

50

x3

25

x5

300

x4

40

x3

25

x5

200

x4

35

x3

20
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x5

150

x4

30

x3

20

x5

50

x4

20

x3

10

x5

50

x4

15

x3

10

Šis simbolis yra WILD ir pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter ir PINIGŲ
SIMBOLIUS.

Atsiranda tik ant būgnų 2, 3 ir 4 3x

aktyvina 8 nemokamus sukimus

Nemokamų sukimų ypatybės metu naudojami specialūs būgnai.
Tai yra PINIGŲ SIMBOLIS randamas ant visų būgnų.
Kiekvienas sukimo metu parenka atsitiktinę vertę iš anksčiau numatyto
rinkinio ar parenka MINI, MAŽO, DIDELIO arba PAGRINDINIO PRIZO
verčių.
Kai surenkami 6 ar daugiau pinigų simbolių, jie aktyvina PINIGŲ PAKARTOTINO SUKIMO
ypatybę.
Žaidimo taisyklės
Vidutiniško kintamumo žaidimai išmoka stabiliai ir jų mokėjimai svyruoja nuo žemo iki labai
aukšto
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Tik didžiausias laimėjimas išmokamas iš laimėtojo kombinacijos pergalės eilėje Kai laimima keliais
būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo
Nemokami sukimai ir „Bonus“ laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo eilutės.
Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo.
Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis.
Pasibaigus raundui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. Nemokamų sukimų
bendras laimėjimas istorijoje laiko viso ciklo laimėjimą.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma
Lošimo ypatybės:






Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 243 linijos
Min. 0,25 €
Maks. 125 €
760000€

Wild simbolis
Scatter simbolis
Pinigų simbolis
Nemokami sukimai
Pinigų persukimo
raundas
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