
1 

 

PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

                                              2020 m.  gruodžio  mėn. 9 d. įsakymu Nr. DIE-899 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais žaidimų 

taisyklės ir stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.1046 iki  2.1099 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomas 1 (vienas) stalo lošimas (2.1046) ir 53 (penkiasdešimt trys) A kategorijos žaidimai (nuo 2.1047 

iki 2.1099). 

Žaidimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.1046 Žaidimas „Trijų Kortų Pokeris („Three Card Poker“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Kazino stalo lošimas 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

1. Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą. 

2. Atlikite savo statymą (-us) spustelėję Ante ir (arba) Pora+ laukelius. 

3. Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą. 

4. Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. 

5. Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus. 

6. Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą.  

7. Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus žaidimui spauskite PAKARTOTI 

STATYMĄ. 

8. Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite Naujas lošimas. 

 

• „Trijų Kortų Pokeris“ lošimą galima pradėti atlikus arba pradinį („Ante“), arba „Pora+“ statymą.  

• Tiek pradinį, tiek „Pora+“ statymą galima atlikti to paties kortų padalijimo metu. Ante ir „Pora+“ 

statymai yra du skirtingi statymai, kuriems taikomos skirtingos išmokėjimų taisyklės.  

• Lošėjas gauna 3 atverstas kortas.  

• Krupjė gauna 3 užverstas kortas.  

• Lošėjas gali nuspręsti atlikti „Bet“ statymą spausdamas Bet mygtuką arba Bet laukelį ant stalo. 

Lošėjas gali nuspręsti nusimesti kortas („Fold“) spausdamas Nusimesti mygtuką.  

• Mesdamas kortas, lošėjas praranda savo privalomąjį statymą, o lošimas baigiamas.  

• Jei lošėjas atlieka „Bet“ statymą, atliekamas pradiniam statymui lygus statymas. Jei lošėjas neturi 

pakankamai lėšų pradiniam statymui, jis gali papildyti savo lošimo sąskaitą ir grįžti į žaidimą vėliau.  

• Krupjė atverčia savo tris užverstas kortas. 

• Jei krupjė turi damos ar didesnės vertės kortų derinį, tuomet lošimas tęsiasi.  
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• Jei krupjė neturi damos ar didesnės vertės kortų derinio, jis išmoka „lygius pinigus“ pradiniam 

statymui, o „Bet“ statymas grąžinamas lošėjui.  

• Jei krupjė tęsia lošimą (porą keturakių ar viršesnių kortų): 

o ir laimi prieš lošėją, tuomet lošėjas pralošia tiek pradinį, tiek „Bet“ statymus.  

o lošėjas ir krupjė surenka vienodos vertės kortų derinius, tuomet nei pradinis, nei „Bet“ 

statymai neliečiami (Lygiosios).  

o ir pralaimi lošėjui, tuomet už lošėjo Ante ir „Bet“ statymus bus išmokėti „lygūs pinigai“.  

• Be to, nesvarbu, ar krupjė turi aukštesnės vertės kortas, jei lošėjas turi Eilę („Straight“) ar aukštesnės 

vertės kortų derinį, jam bus išmokama pagal „Ante Bonus“ išmokėjimų lentelę. 

• Atskiras statymas „Pora+“ laukelyje išmokamas vien tik pagal lošėjo kortų derinio vertę, remiantis 

„Pora+“ išmokėjimų lentele. 

• Statymo „Pora+“ laukelyje išmokėjimas nustatomas prieš lošėjui priimant sprendimą nusimesti 

kortas arba atlikti „Bet“ statymą remiantis jo Ante statymu. Jei Ante statymas neatliekamas, lošimas 

baigtas. 

• Lošimas žaidžiamas 1 kortų kalade. Kortos išmaišomos kiekvieno lošimo pradžioje. 

• Tokių pačių kortų derinių lygiosios nėra įmanomos, jei krupjė arba lošėjas turi tris vienodas („Three 

of a Kind“). 

• Prieš padalijant kortas, taikomas minimalus ir maksimalus stalo statymai pradiniam žetonų 

išdėstymui kiekvienam statymo laukeliui. 

• Jei nutrūksta ryšys, o serveris gauna žaidimo veiksmą, žaidimas užbaigiamas serveryje. Jei žaidimą 

galima tęsti, lošėjas gali tęsti nuo paskutinio veiksmo. Jei žaidimo veiksmas buvo galutinis, žaidimo 

rezultatas bus matomas tik Žaidimo istorijoje.  

 

Išmokėjimai: 

 

• „Ante Bonus“ išmokėjimų lentelę už kortų derinius taip pat galima rasti spustelėjus i piktogramą 

žaidime.  

• „Pora+“ išmokėjimų lentelę už kortų derinius taip pat galima rasti spustelėjus i piktogramą žaidime. 

 

Kortų vertė 

 

Kortų vertė atitinka jose nurodytą akių skaičių, t. y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, išskyrus kombinaciją 

„LOW STRAIGHT“, kur A vertė prilyginama 1, pvz., A, 2, 3. 

 

Kortų deriniai 

 

• Vienos rūšies eilė („Straight Flush“) – trijų vienodos rūšies kortų eilė. Jei ir lošėjas, ir krupjė 

surinko po Vienos rūšies eilę, laimi aukštesnės vertės Vienos rūšies eilė. 

• Trys vienodos („Three of a Kind“) – trys vienodos vertės kortos. Jei ir lošėjas, ir krupjė surinko 

po Tris vienodas, laimi aukštesnės vertės Trys vienodos. 

• Eilė („Straight“) – trys iš eilės einančios skirtingų rūšių kortos. Jei ir lošėjas, ir krupjė surinko po 

Eilę, laimi aukštesnės vertės Eilė. 

• Rūšis („Flush“) – trys tos pačios rūšies kortos. Jei ir lošėjas, ir krupjė surinko po Rūšį, laimi 

aukštesnės vertės Rūšis. 

• Pora („One Pair“) – dvi vienodos vertės kortos ir viena bet kokia korta. Jei ir lošėjas, ir krupjė 

surinko po Porą, laimi aukštesnės vertės Pora. Jei keli lošėjai turi visiškai vienodą Poros derinį, 

laimėtoją lemia viena likusi korta. 

• Aukšta korta („High Card“) – laimi didžiausios vertės kortas turintis lošėjas (2 yra žemiausia 

korta, o tūzas – aukščiausia). Jei ir lošėjas, ir krupjė surinko po Aukštą kortą, laimi aukštesnės vertės 

kortų derinys. 
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2.1047 Žaidimas „Kongo Bongo“ („Kongo Bongo“) 

 

„Kongo Bongo“ vaizdo lošimo automato žaidime yra trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną 

kartą pasukus būgnus, jie sustoja atsitiktinai rodydami bet kuriuos iš 7 žaidime esančių simbolių. Kai kurie 

simbolių deriniai lemia išmokas. 

 

Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 1 fiksuotos laimėjimo eilutės (trumpiau tariant, eilutės). 

Būgnams pasukti galite naudoti mygtukus „Spin“ (Sukti). 

 

Išmokų lentelė keičiasi dinamiškai. Kuo daugiau žaidėjai stato, tuo didesni laimėjimai. 

 

„Kongo Bongo“ vaizdo lošimo automato žaidimas yra patobulintas specialiu veikėju – beždžione Kongo 

Bongo. Jis reaguoja į viską, kad vyksta žaidime arba atsiradus tam tikroms simbolių kombinacijoms. Jis 

ragina žaidėjus statyti, pasveikina išsukus laiminčią kombinaciją arba parodo nusivylimą, kai pralaimima. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 1 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 80 000 € 

RTP:  

Statymo lygis 1 

Statymo lygis 2 

Statymo lygis 3 

Statymo lygis 4 

Statymo lygis 5 

Statymo lygis 6 

Statymo lygis 7 

 

96 % 

96.10 % 

96.30 % 

96 % 

96 % 

96.05 % 

96 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai 

nurodo laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę. 

• Jei nesate tikri dėl laimėjimų, išmoka rodoma ekrano viršuje. 

• Žaidimas gali būti žaidžiamas tik gulsčiu režimu. Stačias režimas nepalaikomas. 

• Norėdami įjungti ir išjungti garsą, spauskite garso mygtuką. 

• Paspaudus pradžios mygtuką galima išeiti iš žaidimo arba pereiti į kitą puslapį, priklausomai nuo 

operatoriaus konfigūracijos. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei išeinate iš jau vykstančio žaidimo, visi jūsų laimėjimai bus tinkamai išsaugoti pagal laimėjimų 

rezultatą, kuris užfiksuojamas prieš anksčiau laiko nutraukiant žaidimą, kai žaidėjas grįžta atgal į 

žaidimą, visus laimėjimus bus galima vėl pasiimti. Jei jūsų žaidimas yra nutrauktas dėl tam tikrų 
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techninių problemų, tada, kai grįšite į žaidimą, jis bus atkurtas ir jūs pradėsite nuo tos vietos, kurioje 

baigėte. 

• Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje aktyvioje laimėjimo eilutėje, 

pradedant kairiuoju būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Išmokamas tik didžiausias eilutės 

laimėjimas. Išmoka apskaičiuojama padauginus bendrą jūsų statymą iš laimėjimo derinių, gautų 

sukimo metu, skaičiaus.  

 

2.1048 Žaidimas „Drakonų Turtai“ („Dragon Riches“) 

 

Žaidime „Drakono Turtai“ persipina Azijos turtų, sėkmės ir klestėjimo simboliai, kuriame kaupiamąjį 

aukso puodą sudaro keturi lygiai. Žaidimas žaidėjus pasitiks simbolių su aukštomis išmokomis gausa, 

keturiais aukso puodo lygiais ir net klasikiniu lošimo mini žaidimu, padvigubinančiu pinigus. Žaidimas taip 

pat pasižymi 243 deriniais ir auksiniais simboliais, suteikiančiais žaidėjams papildomų galimybių daug 

laimėti. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.44 €  

Maks. 88 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 88 000 € 

RTP:  96.5 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Pasirinkite statymą, spustelėję mygtukus „-“ ir „+“, esančius šalia statymo langelio. Per kiekvieną 

sukimą jūsų statoma pinigų suma yra lygi jūsų sumai, padaugintai iš kreditų, susijusių su pasirinktų 

auksinių simbolių skaičiumi. 

➢ 1 auksinis simbolis – 8 kreditai 

➢ 2 auksiniai simboliai – 18 kreditų 

➢ 3 auksiniai simboliai – 38 kreditai 

➢ 4 auksiniai simboliai – 68 kreditai 

➢ 5 auksiniai simboliai – 88 kreditai 

• Pasirinkite auksinių simbolių skaičių. Mažiausias yra 1, o didžiausias – 5. 

• Kai pasirinksite statymą ir auksinius simbolius, spustelėkite mygtuką „Sukti“ norėdami pasukti 

būgnus. Jei būgnuose matomas laimingas derinys, jiems sustojus, laimėsite pagal išmokų lentelę. 

Išmoka yra susijusi su žaidžiamų auksinių simbolių skaičiumi. 

• Taip pat galite spustelėti mygtuką „Didžiausias statymas“ norėdami žaisti iš didžiausios sumos ir 

kreditų skaičiaus, kurie leidžiami žaidime. Šiame žaidime galite žaisti daugiausiai iš 5 auksinių 

simbolių. 

• Jei tiksliai nežinote, koks laimėjimas, spustelėkite žaidimo lange išmokų mygtuką norėdami 

pamatyti laimėjimų derinius. Jei laimite keliais būdais, jūsų laimėjimai bus nedelsiant parodomi 

laimėjimų langelyje. 
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• Jei vėl norite žaisti, spauskite „Pasiimti“. Jūsų laimėjimų suma bus automatiškai pridedama prie 

jūsų bendrosios kreditų sąskaitos, kuri rodoma kreditų langelyje. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Lošimo mini žaidimas 

 

• Jei prieinamas lošimo mini žaidimas, galios šios taisyklės: Po kiekvieno laimėjimo, jei nebūsite 

pasiekę lošimo ribos, jums žaidimo lange pasirodys mygtukas „Lošti“. Galite nuspręsti pasiimti 

savo laimėjimus arba lošti iš jų dėl galimybės padvigubinti sumą. 

• Jei nusprendžiate lošti, pasirodys ekranas su užversta pokerio kalade. Reikės atspėti, ar kita korta 

bus juodos spalvos, ar raudonos. Kai pasirenkate spalvą, korta yra atverčiama, ir jei jūsų spėjimas 

teisingas, padvigubinate esamo laimėjimo sumą. Jei neatspėjate spalvos, prarandate to sukimo 

laimėjimą. Žaidimo istorijos ataskaitoje nebus rodomas kortos rangas. 

• Taip pat galite pasinaudoti parinktimi „Imti pusę“ norėdami išsaugoti pusę laimėjimo, kuris po 

lošimo mini žaidimo paimamas ir priskaičiuojamas prie jūsų likučio. Galite lošti iš likusio laimėjimo 

arba vėl pasinaudoti funkcija „Imti pusę“. 

• Lošimo mygtukas nepasirodys, jei laimėta suma yra didesnė nei tam tikra ribinė suma (kurią nustatė 

operatorius). Jei žaidėjas jau yra pasirinkęs „Lošti“, o jo esamas laimėjimas yra didesnis nei ribinė 

suma, tada lošimo mini žaidimas pasibaigs ir žaidėjas galės pasiimti savo laimėjimą. 

 

Nemokami sukimai 

 

Bet kur būgnuose per pagrindinį žaidimą pasirodantys 3 išsklaidytieji simboliai arba daugiau aktyvins 

nemokamus sukimus. Nemokami sukimai žaidžiami su tuo pačiu statymo lygiu kaip ir per nemokamus 

sukimus aktyvinusį žaidimo etapą. Laimėtų nemokamų sukimų skaičius visada yra 5. Nemokami sukimai 

nėra pakartotinai aktyvinami. Galima laimėti premijinį žaidimą per nemokamus sukimus. Nemokamų 

sukimų pabaigoje visas nemokamų sukimų laimėjimas yra pridedamas prie bet kokių to žaidimo etapo 

laimėjimų, kuris aktyvino nemokamus sukimus. 

 

Nemokamų sukimų riba: jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, viršija tam 

tikrą ribą (kurią nustato operatorius), per žaidimą bus suteikiama žaidėjui ribotoji suma, o nemokamų 

sukimų mini žaidimas baigsis. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei išeinate iš žaidimo, jį žaisdami, į jūsų sąskaitą bus tinkamai pervesti visi laimėjimai, atsižvelgiant 

į gautus laimėjimo rezultatus iki nutraukiant žaidimą anksčiau laiko. Jei žaidimas nutrūko per 

nemokamus sukimus / lošimo mini žaidimą, vis tiek galėsite tęsti premijinį žaidimą tiesiog nuo tos 

vietos, nuo kurios atsijungėte. Jei jūsų žaidimas nutrūksta dėl techninių nesklandumų, tada jis bus 

atkuriamas, vos tik jums grįžus prie jo, ir pradėsite nuo ten, kur sustabdėte. 
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• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimingi simboliai turi iš eilės pasirodyti vienas po kito duotajame 

derinyje, pradedant nuo kairiausiojo būgno. Išmokamas tik aukščiausias derinio laimėjimas. Už 

išsklaidytuosius laimėjimus mokama, jiems esant bet kur ekrane.  

 

2.1049 Žaidimas „Deimantinis Kalnas“ („Diamond Hill“) 

 

„Deimantinis Kalnas“ vaizdo lošimo automato žaidime yra penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja atsitiktinai parinkdami lange simbolius iš 9 simbolių žaidimo. 

Kai kurie simbolių deriniai lemia išmokas. 

 

Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 36 variantų (trumpiau tariant, eilučių). Būgnams pasukti galite 

naudoti mygtukus „Spin“ (Sukti). 

 

Šio lošimo automatas yra sustiprintas specialiais laukiniais simboliais, kurie atsitiktine tvarka keičiami į 

daugiklius nuo x1 iki x9. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 20 000 € 

RTP:  96 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – ir +, esančius po statymo laukeliu. Pasirinkus 

didžiausią statymą, dar kartą spustelėjus mygtuką +, taškų suma bus sumažinta iki minimumo. Šis 

žaidimas turi kryžmines eilutes, o atitinkamas statymas rodomas po laukeliu „Win“ (Laimėjimas). 

• Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai 

nurodo laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę. 

• Spustelėję mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), žaidimą galite žaisti su didžiausiu leidžiamu 

statymu. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), nustatoma maksimali statymo 

suma. 

• Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ (Išmoka), kad 

pamatytumėte laimėjusius derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir 

visa laimėta suma nurodoma laimėjimo laukelyje. 

 

Žaidimo funkcija: 

 

Laukinis daugiklis 

 

• Kai laukinis simbolis atsiranda ant 1 arba 5 būgno sustojus būgnams, jie atsitiktine tvarka keičiami 

į daugiklius nuo x1 iki x9. 
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• Kiekvienos eilutės laimėjimas su laukiniu simboliu padaugina eilutės laimėjimą tam tikru daugikliu, 

kuris rodomas vietoje laukinio simbolio. Jei eilutės laimėjime yra du laukiniai simboliai, eilutės 

laimėjimas yra dauginamas daugikliu, kuris rodomas vietoje laukinio simbolio 1 būgne ir daugikliu, 

kuris rodomas vietoje laukinio simbolio 5 būgne. 

 

Pakartotiniai sukimai 

 

• Pakartotinio sukimo funkcija sužadinama bet kurios laiminčios kombinacijos, kurioje yra laukinis 

simbolis. 

• Kai laiminti kombinacija atsiranda būgnuose, išmokamas laimėjimas ir jis užfiksuojamas. Būgnai 

sukasi ir visi nelaimintys simboliai pakeičiami naujais. Pakartotinio sukimo funkcija tęsiama, kol 

atsiranda nauja laiminti kombinacija. Tada funkcija baigiama. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“ 

(Pasiimti), visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į laimėjimą 

• Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje aktyvioje laimėjimo eilutėje, 

pradedant kairiuoju būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Išmokamas tik didžiausias eilutės 

laimėjimas. Išmoka apskaičiuojama padauginus jūsų statymą iš laimėjimo derinių, gautų sukimo 

metu, skaičiaus.  

 

2.1050 Žaidimas „Karštas ir Vaisinis“ („Hot ‚N‘ Fruity“) 

 

„Karštas ir Vaisinis“ vaizdo lošimo automato žaidime yra penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja atsitiktinai parinkdami lange simbolius iš 10 simbolių žaidimo. 

Kai kurie simbolių deriniai lemia išmokas. 

 

Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 10 fiksuotų laimėjimo eilučių (trumpiau tariant, eilučių). 

Būgnams pasukti galite naudoti mygtukas „Spin“ (Sukti). 

 

Lošimo automate yra specialūs laukiniai simboliai. Vienas jų atsitiktinai atsiranda ekrane, antrasis sužadina 

„Sticky Respin“ (Limpantys papildomi sukimai) (fiksuoto pakartotinio sukimo) laukinio simbolio funkciją. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 20 000 € 

RTP:  96 % 

 

Žaidimo taisyklės: 
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• Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – ir +, esančius po statymo laukeliu. Šis žaidimas 

turi kryžmines laimėjimų eilutes, o atitinkamas didžiausias statymas rodomas po laukeliu „Win“ 

(Laimėjimas). 

• Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai 

nurodo laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę. 

• Spustelėję mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), žaidimą galite žaisti su didžiausiu leidžiamu 

statymu. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), nustatoma maksimali statymo 

suma. 

• Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ (Išmoka), kad 

pamatytumėte laimėjusius derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir 

visa laimėta suma nurodoma laimėjimo laukelyje. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Random Wild“ (atsitiktinis laukinis simbolis) 

 

Sukant būgnus pagrindiniame žaidime bet kurioje ekrano vietoje gali pasirodyti laukinis simbolis – W 

formos žvaigždė. W formos žvaigždės simbolis pakeičia bet kokį kitą simbolį. 

 

„Sticky Respin“ (fiksuoto pakartotinis sukimas) 

 

• Vienas arba daugiau R formos žvaigždės simbolių, kurie atsiranda bet kurioje 2, 3 ar 4 būgnų 

vietoje, aktyvuoja „Respin Wild“ (pakartotinio sukimo laukinio simbolio) funkciją. R formos 

žvaigždės simbolis gali atsirasti 2,3 arba 4 būgnuose. Veikiant „Respin Wild“ (pakartotinio sukimo 

laukinio simbolio) funkcijai R formos žvaigždės simbolis plečiasi ir uždengia visą būgną bei lieka 

vietoje, kol kiti būgnai sukasi pakartotinai. 

• Jei naujas R formos žvaigždės simbolis atsiranda pakartotinio sukimo metu, jis plečiasi ir išlieka 

vietoje kartu su anksčiau išsiplėtusiu R formos žvaigždės simboliu dar vienam pakartotiniam 

sukimui. 

• „Sticky Respin“ (fiksuoto pakartotinio sukimo) funkcija pasibaigia, kai pakartotinio sukimo metu 

neatsiranda naujo R formos žvaigždės simbolio. 

• Maksimaliai galimi 3 pakartotiniai sukimai. 

• Pakartotiniai sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje, kuris buvo pasiektas aktyvuojant 

pakartotinius sukimus. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“ 

(Pasiimti), visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į laimėjimą. 

• Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas. Išmoka apskaičiuojama padauginus jūsų statymą iš 

laimėjimo derinių, gautų sukimo metu, skaičiaus.  

 

2.1051 Žaidimas „Inkų Lobiai“ („Inca‘s Treasure“) 
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Vaizdo lošimų automato žaidimas „Inkų Lobiai“ turi penkis sukamuosius būgnus su ant jų pavaizduotais 

simboliais. Kaskart pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo lange parodo atsitiktinį simbolių rinkinį, 

sudaromą iš 14 žaidime esančių simbolių. Už tam tikrus simbolių derinius skiriamos išmokos. 

 

Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti už 20 fiksuotų laimėjimo eilių (sutrumpinus – eiles). Kad 

galėtumėte pasukti būgnus, galite naudoti mygtukas „Sukti“. Paspaudę mygtuką „Didžiausias statymas“ 

(prieinamas tik su stacionariaisiais kompiuteriais), pakeičiate esamojo statymo parinktį, o didžiausias 

leistinas statymas parenkamas automatiškai. 

 

„Inkų Lobiai“ vaizdo lošimų žaidimas yra papildytas specialiais išsklaidytaisiais simboliais, kurie aktyvina 

„Inca’s Treasure Bonus Game“ (Inkų lobių premijos žaidimas), per kurį žaidėjai gali laimėti daug 

nemokamų sukimų su įvairiu daugiklių skaičiumi. Laukiniai simboliai bus rodomi 3,4 arba 5 būgnuose. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 11 720 € 

RTP:  96 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Pasirinkite statymą, spustelėję mygtukus „-“ ir „+“, esančius po statymo langeliu. šis žaidimas turi 

20 fiksuotų laimėjimo eilių, o atitinkamas statymas yra rodomas po laimėjimo langeliu. 

• Kai pasirinksite statymą, spustelėkite mygtuką „Sukti“ norėdami pasukti būgnus. Jei būgnuose 

matomas laimingas derinys, jiems sustojus, laimėsite pagal išmokų lentelę. 

• Kai paspausite mygtuką „Didžiausias statymas“, galėsite žaisti iš didžiausio žaidime leidžiamo 

statymo. 20 laimėjimo eilių žaidime yra fiksuotos. Spustelėjus mygtuką „Didžiausias statymas“, 

nustatoma didžiausia statymo suma. 

• Jei tiksliai nežinote, kokie yra laimėjimai, spustelėkite žaidimo lange mygtuką „i“ (išmokų lentelė) 

norėdami pamatyti laimėjimų derinius. Jei laimite keliose eilėse, jūsų laimėjimai yra sudedami, o 

visa susidariusi suma parodoma laimėjimo langelyje. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Inca‘s Treasure Bonus“ (Inkų lobiai premijos) žaidimas 

 

• Aktyvinamas, kai ekrane pasirodo 3, 4 arba 5 „Scatter“ (sklaida) simboliai. Šie simboliai gali 

pasirodyti bet kokioje būgnų padėtyje. Kaskart, kai tai įvyksta, aktyvinamas „Inca’s Treasure Bonus 

Game“, per kurį rodoma inkų piramidė. 

• Per „Inca’s Treasure Bonus Game“ (Inkų lobių premijos žaidimas) galite padidinti nemokamų 

sukimų skaičių ir daugiklio vertę, rinkdami piramidėje akmenis. Pasirinkimų skaičius lygus 
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„Scatter“ (sklaida) simbolių, kurie aktyvino mini žaidimą, skaičiui. Rinktis pradėsite nuo pačios 

inkų piramidės apačios. 

• Akmenų mini žaidimas pasižymi įvairiu nemokamų sukimų arba daugiklių skaičiumi. Jie taip pat 

gali suteikti jums galimybę pereiti prie aukštesnės eilės. Kuo aukštesnė eilė, tuo geresni prizai. 

• Kai baigiasi „Inca’s Treasure Bonus Game“ (Inkų lobių premijos žaidimas) žaidimas, pradedamas 

žaisti tam tikras skaičius nemokamų sukimų su daugikliu, laimėtu per ankstesnį mini žaidimą. 

Daugiklis naudojamas per kiekvieną nemokamą sukimą. 

• Nemokami sukimai žaidžiami su tuo pačiu statymu kaip bazinis žaidimas. 

• Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 15 vienam premijos žaidimui, o maksimalus daugiklis 

yra 5x. Visgi, jei maksimalus nemokamų sukimų skaičius (15) pasiekiamas, maksimalus daugiklis 

gali būti tik 4x, o jei pasiekiamas maksimalus daugiklis (5x), maksimalus nemokamų sukimų 

skaičius bus 14. 

• Išsklaidymo simbolio nėra nemokamuose sukimuose. Nemokami sukimai nėra sužadinami iš naujo. 

• Laukinis simbolis nebus rodomas nemokamuose sukimuose, jis pakeičiamas „ExtraWild“ 

(papildomi laukiniai) simboliu, kuris atsiranda nemokamų sukimų žaidimo metu ir tik 2, 3 arba 5 

būgnuose. 

 

Nemokamų sukimų riba: jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, viršija tam 

tikrą ribą (kurią nustato operatorius), per žaidimą bus suteikiama žaidėjui ribotoji suma, o nemokamų 

sukimų mini žaidimas baigsis. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei per bazinį žaidimą išeinate iš žaidžiamo žaidimo, kai galima pasiimti laimėjimą, visi jūsų 

laimėjimai bus tinkamai išsaugoti ir juos bus galima pasiimti, paspaudus pasiėmimo mygtuką, vos 

tik žaidėjas vėl grįš prie žaidimo. Jei žaidimas nutrūko per nemokamus sukimus, vis tiek galėsite 

tęsti mini žaidimą tiesiog nuo tos vietos, nuo kurios atsijungėte. Jei jūsų žaidimas nutrūksta dėl 

techninių nesklandumų, tada jis bus atkuriamas, vos tik jums grįžus prie jo, o pradėsite nuo ten, kur 

palikote. 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimingi simboliai turi iš eilės pasirodyti vienas po kito aktyvioje 

duotojoje laimėjimo eilėje, pradedant nuo kairiausiojo būgno. Išmokamas tik aukščiausias 

laimėjimas arba laimėjimų eilė. Išmoka yra apskaičiuojama, padauginant statymą iš laimėjimo 

derinių, susidariusių per sukimą.  

 

2.1052 Žaidimas „Besisukantis Kamuolys“ („Spinball“) 

 

„Besisukantis Kamuolys“ yra vaizdo lošimo automatas, kuriame lošimo automato procesas ir sukimai 

sujungiami su unikaliais kiniško biliardo arkados elementais. Sukimų zoną sudaro keli skyriai, pažymėti 

atverčiamais elementais, atšokančiais elementais ir įvairiais taikiniais, o pačioje zonoje stumiamas 

kamuolys, kuris atsitrenkdamas į taikinius užtikrina laimėjimus. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 144 000 € 

RTP:  95.91 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Ekrano apačioje su antra piktograma prie išskleidžiamo meniu galite pasirinkti sumą, kurią norite 

statyti. Laimėtos sumos rodomos ekrano viršuje. 

• Norėdami pradėti žaisti galite naudoti mygtuką „Spin“ (Sukti). Žaidimas baigiamas, kai kamuolys 

įkrenta į angą ekrano apačioje. 

• Išskleidžiamame meniu yra žaidimo užkrovimo ekrano parinktis ir keturios papildomos parinktys – 

pradžios langas, žaidimo pagalba, žaidimo istorija bei nustatymai. 

• Šio lošimo automate yra daugybė funkcijų, kurios suteikia galimybę laimėti įvairias sumas. 

 

• Pasirinkite statymą spustelėdami pinigų piktogramą apatiniame valdiklių skyriuje ir pasirinkite 

sumą. 

• Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti), kad pradėtumėte žaidimą. Žaidimo 

zonoje laiminčios kombinacijos gali susidaryti keliose vietose. Žaidimas baigiasi, kai kamuolys 

įkrenta į angą. Laimėjimai apskaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

• Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lango apačioje spustelėkite mygtuką „i“ (Išmoka), kad 

pamatytumėte laimėjusius derinius. Jei laimite keliose vietose, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir 

visa laimėta suma nurodoma laimėjimo laukelyje žaidimo lango viršuje. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokamų sukimų kelias 

 

Žaidime galima gauti iki 5 nemokamų sukimų. Žaisdami 5 nemokamų sukimų lošimą žaidėjai negali laimėti 

papildomų nemokamų sukimų. Nemokami sukimai peržaidžiami su statymu, kurio metu sukimai buvo 

gauti. 

 

Kairės pakylos stiprinimo simbolis 

 

Kai kamuolys atsitrenkia į kairės pakylos stiprinimo simbolį, žaidėjai laimi dar daugiau, nes ši funkcija 

slepia daugybę būdų gauti didesnes išmokas. 

 

Pakartotinio paleidimo sukimo akis 

 

Kai raudonas pakartotinio paleidimo sukimo akies mygtukas paliečiamas, kamuolys išmetamas atgal į 

žaidimo lauką, taip sukuriant naujas galimybes. 

 

Svarbi informacija: 
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Jei išeinama iš žaidimo jam tebevykstant, visi jūsų laimėjimai bus automatiškai ir tinkamai kredituojami į 

sąskaitą, priklausomai nuo laimėjimo. 

 

2.1053 Žaidimas „Šerloko Skandalas“ („Sherlock Scandal“) 

 

Žaidime yra penki sukimo būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja atsitiktinai 

parinkdami lange simbolius iš 13 simbolių žaidimo. Kai kurie simbolių deriniai lemia išmokas. 

 

Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 25 fiksuotų laimėjimo eilučių (trumpiau tariant, eilučių). 

Būgnams pasukti galite naudoti mygtuką „Spin“ (Sukti). Kai naudojate mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias 

statymas) (yra tik staliniuose kompiuteriuose), jūs ignoruosite savo esamą statymo pasirinkimą ir 

didžiausias leistinas statymas bus pasirinktas automatiškai. 

 

Šio lošimo automato žaidimas yra patobulintas specialiais premijos simboliais, kurie gali aktyvuoti 

atitinkamai „The Paparazzi Bonus“ (žurnalistų premija) ir „The Newspaper Bonus“ (laikraščio premija) 

žaidimus. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 10 000 € 

RTP:  96 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – ir +, esančius po bendro statymo laukeliu. Šis 

žaidimas turi 25 fiksuotas laimėjimo eilutes, o atitinkamas didžiausias statymas rodomas po laukeliu 

„Win“ (Laimėjimas). 

• Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai 

nurodo laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę. 

• Spustelėję mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), žaidimą galite žaisti su didžiausiu leidžiamu 

statymu. 25 šio žaidimo laimėjimo eilutės yra fiksuotos. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ 

(Didžiausias statymas), nustatoma maksimali statymo suma. 

• Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ (Išmoka), kad 

pamatytumėte laimėjusius derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir 

visa laimėta suma nurodoma laimėjimo laukelyje. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 
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• Nemokami sukimai sužadinami, kai ekrane pasirodo 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai. Šie simboliai 

gali atsirasti bet kurio būgno bet kurioje padėtyje. Kiekvieną kartą taip nutikus sužadinami 

nemokami sukimai ir žaidėjas laimi 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų limitas: jei visi sukaupti laimėjimai, laimėti nemokamų sukimų metu, yra 

didesni už tam tikrą limitą (operatoriaus nustatytą), žaidimas apdovanoja žaidėją limito suma, 

nemokamų sukimų funkcija baigiasi. 

 

„The Paparazzi Bonus“ (žurnalistų premija) žaidimas 

 

• „The Paparazzi Bonus“ (žurnalistų premija) žaidimas yra sužadinamas, kai 3, 4 arba 5 „Paparazzi 

Bonus“ (žurnalistų premija) simboliai atsiranda ekrane. Šie simboliai gali atsirasti bet kurio būgno 

bet kurioje padėtyje. Kiekvieną kartą taip nutikus „Paparazzi Bonus“ (žurnalistų premija) žaidimas 

sužadinamas ir žaidėjas turi didelę laimėjimo galimybę. 

• Premijos žaidime yra 4 lygiai. Pirmame lygyje yra 4 parinktys, kad būtų galima pasirinkti daugiklį, 

kuris bus taikomas bendram žaidėjo statymui; antrajame lygyje yra 3 parinktys; trečiajame lygyje 

yra 2 parinktys, o ketvirtajame lygyje yra tik 1 parinktis. Žaidėjas žaisdamas kiekviename lygyje 

turi tik vieną galimybę pasirinkti. Kai pasirodo „Paparazzi“ (žurnalistas) simbolis, premijos 

žaidimas baigiamas. Visi daugikliai premijos žaidime yra susumuojami, padauginami iš bendro 

žaidėjo statymo ir pridedami prie bendro žaidėjo balanso. 

 

„The Newspaper Bonus“ (laikraščio premija) žaidimas 

 

• „The Newspaper Bonus“ (laikraščio premija) žaidimas yra sužadinamas, kai 3, 4 arba 5 „Newspaper 

Bonus“ (laikraščio premija)  simboliai atsiranda ekrane. Šie simboliai gali atsirasti bet kurio būgno 

bet kurioje padėtyje. Kiekvieną kartą taip nutikus „Newspaper Bonus“ (laikraščio premija)  

premijos žaidimas sužadinamas ir žaidėjas turi didelę laimėjimo galimybę. 

• Premijos žaidime yra tik vienas lygis su 6 parinktimis. Kiekvienoje parinktyje yra tam tikra 

daugiklio vertė. Premijos žaidimas pasibaigia, kai laikraštyje pasirodo kompromituojanti nuotrauka. 

Visi daugikliai premijos žaidime yra susumuojami, padauginami iš bendro žaidėjo statymo ir 

pridedami prie bendro žaidėjo balanso. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“ 

(Pasiimti), visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į laimėtą rezultatą, 

gautą iki priešlaikinio žaidimo nutraukimo. Jei žaidimas buvo nutrauktas funkcijos „Free Spins“ 

(Nemokami sukimai) metu, vis tiek galėsite tęsti savo funkciją nuo tos vietos, kurioje žaidimas buvo 

nutrauktas. Jei jūsų žaidimas yra nutrauktas dėl tam tikrų techninių problemų, tada, kai grįšite į 

žaidimą, jis bus atkurtas ir jūs pradėsite nuo tos vietos, kurioje baigėte. 

• Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje aktyvioje laimėjimo eilutėje, 

pradedant kairiuoju būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Išmokamas tik didžiausias eilutės 

laimėjimas. Išmoka apskaičiuojama padauginus bendrą jūsų statymą iš laimėjimo derinių, gautų 

sukimo metu, skaičiaus.  
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2.1054 Žaidimas “Buivolo Jėga: Laikyk ir Laimėk” (“Buffalo Power: Hold and Win”) 

 

Paslaptingas Arizonos dykumos grožis su laukine gyvūnija ir natūralios aplinkos elementais – tai 

pagrindinė šio naujojo „Playson“ lošimo automato “Buffalo Power: Hold and Win” („Buivolo jėga: laikyk 

ir laimėk“) tema.   

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 187 € 

RTP:  95.04 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Automatas turi 3x5 vaizdo lošimo lauką su 20 fiksuotų mokėjimo linijų, laukiniu simboliu „Wild“ 

(laukinis), sklaidos simboliu „Scatter“ (sklaida) ir dviejų tipų premijos simboliais „Bonus“ 

(premija). Viena iš šio lošimo automato funkcijų yra nemokamų sukimų režimas „Free Spins“ 

(nemokami sukimai), kai įprastinis laukinis simbolis „Wild“ (laukinis) krūvoje virsta į laukinį 

simbolį „Wild“ (laukinis) krūvoje su x2 daugikliu. Paslaptingas Arizonos dykumos grožis su 

laukine gyvūnija ir natūralios aplinkos elementais – tai pagrindinė šio naujojo „Playson“ lošimo 

automato “Buffalo Power: Hold and Win” („Buivolo jėga: laikyk ir laimėk“) tema. Skirtingi galios 

simbolių skaičiai, iškritę premijinio lošimo metu, paleidžia 4 tipų aukso puodų lošimą: mažojo, 

vidutinio, didelio ir didžiojo.  

• Jei ant visų būgnų iškrenta premijos simboliai „Bonus“, bendrasis premijinio lošimo „Bonus Game“ 

laimėjimas padvigubėja. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atsidaro išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra ir informacinis skydelis, kuriame 
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rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“ 

(nustatymai), vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną 

bakstelėdamas ženklą „Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (

), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „ “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Premijinis lošimas „Bonus Game“ 

 

6 ar daugiau premijos simbolių „Bonus“ ir (arba) galios simbolių „Power“ derinys įjungia premijinį lošimą 

„Bonus Game“. Premijinį lošimą „Bonus Game“ galima paleisti pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų 

režimo metu. Visi premijos „Bonus“ ir galios „Power“ simboliai užfiksuojami ant būgnų premijinio lošimo 

metu. Laimėjimai už premijos „Bonus“ ir galios „Power“ simbolius išmokamos tik premijinio lošimo 

„Bonus Game“ metu. Premijinio lošimo „Bonus Game“ pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

Kiekvienas iškritęs naujas premijos „Bonus“ arba galios „Power“ simbolis vėl nustato 3 kartotinių sukimų 

skaičių. Premijinis lošimas „Bonus Game“ lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu.  

 

Dviejų kartų daugiklis premijiniame lošime „x2 multiplier in Bonus Game“ 

 

Visas premijinis laimėjimas padvigubėja, kai visas lošimo laukas yra užpildomas premijos „Bonus“ ir 

(arba) galios „Power“ simboliais.  
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Premijinis aukso puodų lošimas „Bonus Game Jackpots“ 

 

Rinkite galios „Power“ simbolius ir laimėkite aukso puodą: 

• už 2 galios „Power“ simbolius gaunamas mažasis aukso puodas „Mini Jackpot“ (20 * viso statymo) 

• už 3 galios „Power“ simbolius gaunamas vidutinis aukso puodas „Minor Jackpot“ (50 * viso 

statymo) 

• už 4 galios „Power“ simbolius gaunamas didelis aukso puodas „Major Jackpot“ (150 * viso statymo) 

• už 5 galios „Power“ simbolius gaunamas didysis aukso puodas „Grand Jackpot“ (500 * viso 

statymo) 

 

Nemokami sukimai 

 

Už 3 sklaidos „Scatter“ simbolius, iškritusius pagrindinio lošimo metu, gaunami 8 nemokami sukimai. 

Nemokamų sukimų režimo metu laukinis simbolis krūvoje „Stacked Wild“ tampa dukart didesniu laukiniu 

simboliu krūvoje „Stacked Wild X2“, todėl kiekvienos mokėjimo linijos, ant kurios iškrenta, laimėjimas 

padvigubėja. Nemokamų sukimų režimas lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu. 

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis simbolis krūvoje „Stacked Wild“ (sukrauti laukiniai) 

 

Laukinio simbolis „Stacked Wild“ (sukrauti laukiniai) pakeičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos „Scatter“ (sklaida), premijos „Bonus“ ir (arba) 

galios „Power“. Iškrenta tik pagrindinio lošimo metu. Išmokos už šį simbolį 

išmokamos pagal išmokų lentelę. 

 

Dukart didesnis laukinis simbolis krūvoje „Stacked Wild x2“ 

 

Laukinis simbolis „Stacked Wild“ (sukrautas laukinis) pakeičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos „Scatter“ (sklaida), premijos „Bonus“ ir (arba) 

galios „Power“. Padvigubina kiekvienos mokėjimo linijos, kurioje iškrenta, 

laimėjimą.  Iškrenta tik nemokamų sukimų režimo metu. Išmokos už šį 

simbolį išmokamos pagal išmokų lentelę.   

 

Premijos simbolis „Bonus“ 

 

6 ar daugiau premijos simbolių „Bonus“ ir (arba) galios simbolių „Power“ 

derinys įjungia premijinį lošimą „Bonus Game“. Išmoka yra nurodoma nuo 

x1 iki x10 statymų. Laimėjimai už premijos simbolį „Bonus“ išmokami tik 

premijinio lošimo metu. 
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Galios simbolis „Power“ 

 

6 ar daugiau galios simbolių „Power“ ir (arba) premijos simbolių „Bonus“ 

derinys įjungia premijinį lošimą „Bonus Game“. Laimėjimai už galios 

simbolius „Power“ išmokami tik premijinio lošimo metu. Išmokos už šį 

simbolį išmokamos pagal išmokų lentelę. 

 

Sklaidos simbolis 

 

3 ar daugiau sklaidos simbolių „Scatter“ (sklaida) paleidžia 8 nemokamus 

sukimus. Iškrenta tik pagrindinio lošimo metu. Už sklaidos simbolį „Scatter“ 

(sklaida) išmokų nėra. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
 

• Išmokų linijos: 20 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymo linijas išmokama, jei seka eina iš kairiausios į dešiniausią padėtį. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimų deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Linijos statymų koeficientas 

 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

5 * viso statymo 

20 * viso statymo 

50 * viso statymo 

150 * viso statymo 

500 * viso statymo 

 

X1 

1 * viso statymo 

2 * viso statymo 

3 * viso statymo 

4 * viso statymo 

5 * viso statymo 

6 * viso statymo 
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7 * viso statymo 

8 * viso statymo 

10 * viso statymo 

 

X3 - 

 

x5 

x4 

x3 

250 

50 

15 

 

x5 

x4 

x3 

250 

50 

15 

 

x5 

x4 

x3 

200 

40 

5 

 

x5 

x4 

x3 

150 

30 

5 

 

x5 

x4 

x3 

100 

25 

5 

 

x5 

x4 

x3 

50 

10 

5 

 

Informacija apie išmokas išmokų lentelėje pateikiama tikslia pinigine verte pagal lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1055 Žaidimas „Vaisių Karūna“ („Fruity Crown“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  
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Maksimalaus laimėjimo suma: 1 056 € 

RTP:  95.92 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Lošimo automatas turi klasikinį 4x5 lošimo lauką, kuriame visur primėtyta vaisių ir didelių išmokų 

septynakių simbolių.  

• Šis vaisių kokteilis pasaldintas auksiniais ir deimantiniais sklaidos („Scatter“) simboliais, 

dovanojančiais laimėjimus, kai jų iškrenta trys ar daugiau, kad ir kokios būtų išmokų linijos.   

• Mitybos grandinės viršuje įsitaisęs laukinis simbolis („Wild“) didelės spindinčios karūnos pavidalu.  

• Jis stebi savo „Keistuoliškąją karalystę“ ir plinta ant viso būgno, taip laimindamas laiminčius 

derinius. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“ 

(nustatymai), vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną 
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bakstelėdamas ženklą „Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (

), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „ “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai. 

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis („Wild“) 

 

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter‘). Jei 

gali sudaryti laimintį derinį, jis pasklinda per visą būgną. Iškrenta ant 2, 3 ir 4 

būgnų. 

 

Auksinis sklaidos („Scatter“) 

 

Už sklaidos („Scatter“) simbolio, laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo 

linijos. 

 

Deimantinis sklaidos („Scatter) 

 

Už sklaidos („Scatter“) simbolio laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo 

linijos. Iškrenta ant 1, 3 ir 5 būgnų. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

 
 

• Išmokų linijos: 100 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymo linijas išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios padėties. 
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• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Už sklaidos („Scatter“) simbolio laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimintys deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Linijos statymų koeficientas 

 

- - 

 

x5 

x4 

x3 

100 * visų statymų 

20 * visų statymų 

3 * visų statymų 

 

X3 20 * visų statymų 

 

x5 

x4 

x3 

x2 

1000 

150 

15 

2 

 

x5 

x4 

x3 

200 

50 

10 

 

x5 

x4 

x3 

80 

20 

5 

 

x5 

x4 

x3 

20 

5 

2 

Išmokų lentelėje informacija apie išmoką rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą 

sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., jei jis neaktyvi ar 

vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas pranešimas apie klaidą. Lošėjas gali prisijungti iš 

naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai 

ten, kur baigė. 

 

2.1056 Žaidimas „Vaisiai ir Juokdariai: 20 linijų“ („Fruits & Jokers: 20 lines“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 089 € 

RTP:  96.51 % 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Klasikinis 3x5 vaizdo dydžio vaisių lošimo automatas su neužmirštamais vaisių simboliais yra papildytas 

besišypsančio arlekino simboliais, kurie yra ir laukiniai simboliai „Wild“, ant būgnų iškrentantys krūvoje. 

Žvaigždės simbolis yra sklaidos simbolis „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami, kad ir kokios būtų 

mokėjimo eilutės. Be to, akį traukiantys raudoni septynetai taip pat žada įspūdingas išmokas.  

Kita išskirtinė šio klasikinio lošimų automato ypatybė – 20 mokėjimo eilučių. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („  “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 
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Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“ 

(nustatymai), vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną 

bakstelėdamas ženklą „Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (

), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „ “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis „Wild“ 

 

Laukinis simbolis „Wild“ pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos „Scatter“. 

 

Sklaidos „Scatter“ 

 

Už sklaidos simbolio „Scatter“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo 

linijos. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
 

• Išmokų linijos: 20 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymo linijas išmokama, jei seka eina iš kairiausios į dešiniausią padėtį. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Už sklaidos simbolio „Scatter“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Linijos statymų koeficientas 
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x5 

x4 

x3 

1500 

500 

50 

 

x5 

x4 

x3 

400 * visų statymų 

20 * visų statymų 

5 * visų statymų 

 

x5 

x4 

x3 

360 

100 

20 

 

x5 

x4 

x3 

160 

60 

20 

 

x5 

x4 

x3 

90 

30 

10 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1057 Žaidimas „Vaisiai ir Juokdariai: 40 linijų“ („Fruits & Jokers: 40 lines“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Klasikinis 3x5 vaizdo dydžio vaisių lošimo automatas su neužmirštamais vaisių simboliais yra papildytas 

besišypsančio arlekino simboliais, kurie yra ir laukiniai „Wild“ simboliai , ant būgnų iškrentantys krūvomis. 

Žvaigždės simbolis yra sklaidos „Scatter“ simbolis, už kurį laimėjimai išmokami, kad ir kokios būtų 

mokėjimo eilutės. Be to, akį traukiantys raudoni septynetai taip pat žada įspūdingas išmokas.  

Kita išskirtinė šio klasikinio lošimų automato ypatybė – 40 mokėjimo eilučių. 

 

Versija kompiuteriams 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 500 € 

RTP:  96.45 % 
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Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „  “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“, 

vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną bakstelėdamas ženklą 

„Atgal“ (  ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ ( ), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „  “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Simboliai: 
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Laukinis „Wild“ 

 

Laukinis simbolis „Wild“ pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

„Scatter“. 

 

Sklaidos simbolis „Scatter“ 

 

Už sklaidos simbolio „Scatter“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų 

statymo linijos. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
 

• Išmokų linijos: 40 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymo linijas išmokama, jei seka eina iš kairiausios į dešiniausią padėtį. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Už sklaidos simbolio „Scatter“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Linijos statymų koeficientas 

 

x5 

x4 

x3 

750 

250 

25 

 

x5 

x4 

x3 

400 * viso statymo 

20 * viso statymo 

5 * viso statymo 

 

x5 

x4 

x3 

150 

50 

10 

 

x5 

x4 

x3 

90 

30 

10 
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x5 

x4 

x3 

45 

15 

5 

 

Informacija apie išmokas išmokų lentelėje pateikiama tikslia pinigine verte pagal lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1058 Žaidimas „Imperatoriški Vaisiai: 100 linijų“ („Imperial Fruits: 100 lines“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Tai naujas „Playson“ 4 x 5 vaizdo lošimo automatas su karaliaus karūna, kuris veikia kaip „Wild“ (laukinis) 

simbolis ir plečiasi visame būgne, kad padidintų laimėjimo derinio sudarymo galimybę. 

Šiame vaizdo lošimo automate yra auksinis ir deimantinis „Scatter“ (sklaidos) simboliai, už kurių 

laimėjimus mokama neatsižvelgiant į mokėjimo linijas. Raudonieji septynetai gali pelnyti didžiausią 

išmoką, o kiti simboliai tikrai sudarys vaisingų derinių. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 057 € 

RTP:  96.42 % 
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Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus.

   

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas 

„Options“(nustatymai), vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną 

bakstelėdamas ženklą „Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (

), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „ “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Simboliai: 

 

 

„Wild“ (laukinis) 

 

„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ 

(sklaidos). Jei gali sudaryti laimėjimo derinį, išsiplečia visame būgne. 

Pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgno. 

 

Auksinis „Scatter“ (sklaidos) 

 

Už „scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į 

statymo linijas. 
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Deimantinis „Scatter“ (sklaidos) 

 

Už „scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į 

statymo linijas. Pasirodo ant 1, 3 ir 5 būgno. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

 
 

• Išmokų linijos: 100 fiksuotų linijų. 

• Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios padėties. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Statymų linijose koeficientas 

 

- - 

 

x 5 

x 4 

x 3 

100 * visų pastatytų sumų 

20 * visų pastatytų sumų 

3 * visų pastatytų sumų 

 

x 3 20 * visų pastatytų sumų 



30 

 

 

x 5 

x 4 

x 3 

x 2 

1000 

150 

15 

2 

 

x 5 

x 4 

x 3 

200 

50 

10 

 

x 5 

x 4 

x 3 

80 

20 

5 

 

x 5 

x 4 

x 3 

20 

5 

2 

 

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., jei jis neaktyvus 

arba vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas. Lošėjas gali prisijungti 

iš naujo ir lošimą atnaujinti. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti lošimą 

tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1059 Žaidimas „Perlo Grožis: Laikyk ir Laimėk“ („Pearl Beauty: Hold and Win“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Tai visapusiško laimėjimo „3x5 vaizdo lošimo automatas, turintis 243 būdus išlošti ir vieną 

populiaresnę ypatybę – funkcijos „Hold and Win“ (laikyk ir laimėk) mechaniką, kuri įsijungia 

premijinio lošimo „Bonus Game“ (premijos žaidimo) metu.   

• Gaukite 6 perlus pagrindinio lošimo metu, kad įsijungtų premijos lošimas „Bonus Game“ ir 

raskite specialų laimingąjį simbolį, kuris čia gali iškristi – auksinio perlo simbolį „Golden Pearl“ 

(auksinis perlas).  Premijinis lošimas suteikia lošėjui ypatingą galimybę padidinti savo bendrąjį 

laimėjimą – mažąjį, didelį ir didįjį aukso puodus. 

 

Versija kompiuteriams 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 192 € 

RTP:  95.05 % 
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Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra ir informacinis skydelis, 

kuriame rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų 

lentelę (spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti 

būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“ 

(nustatymai), vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną 

bakstelėdamas ženklą „Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (  

), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas 

ženklą „Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą 

„Greitasis sukimas“ – „ “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano 

padėtis yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   
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Žaidimo funkcijos: 

 

„Bonus“ žaidimas 

 

6 ar daugiau premijos simbolių „Bonus“ įjungia premijinį lošimą „Bonus Game“. Visi premijos simboliai 

„Bonus“ užfiksuojami ant būgnų premijinio lošimo metu. Premijinio lošimo metu ant būgnų iškrenta tik 

premijos simboliai „Bonus“. Premijinio lošimo „Bonus Game“ pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai 

sukimai. Kiekvienas naujas iškritęs premijos simbolis „Bonus“ pakartotinių sukimų skaičių vėl nustato į 3. 

Premijinis lošimas „Bonus Game“ trunka, kol baigiami pakartotiniai sukimai, arba visi būgnų langeliai 

užpildomi premijos simboliais „Bonus“. Pasibaigus premijiniam lošimui „Bonus Game“,  visų premijos 

simbolių „Bonus“ vertės susumuojamos ir išmokamas bendrasis laimėjimas. Premijinio „Bonus Game“ 

lošimas vyksta su paskutiniu nustatytu statymu. 

 

„Golden Pearl“ (auksinis perlas) 

 

Premijinio lošimo „Bonus Game“ (premijos žaidimas) metu gali iškristi auksinio perlo simboliai „Golden 

Pearl“ (auksinis perlas). Kiekvieną kartą, kai iškrenta auksinis perlas „Golden Pearl“ (auksinis perlas), jis 

laimi visų iškritusių premijos simbolių „Bonus“ sumas, kurios tampa auksinio perlo „Golden Pearl“ 

(auksinis perlas) laimėta verte. Tai gali įvykti tik vieną kartą ir negaunama papildomų pinigų už įprastinius 

perlus, kurie iškrenta po šio įvykio. Jei to paties premijinio lošimo „Bonus Game“ (premijos žaidimas) metu 

iškrenta kitas auksinio perlo simbolis „Golden Pearl“ (auksinis perlas), jam taikoma ta pati taisyklė. 

Auksinio perlo simbolis „Golden Pearl“ (auksinis perlas) negauna mažojo „Mini“ ar didelio „Major“ aukso 

puodų ir kitų auksinių perlų simbolių „Golden Pearl“ (auksinis perlas) piniginių sumų. Premijinio lošimo 

„Bonus Game“ (premijos žaidimas) pabaigoje prie bendro laimėjimo pridedamos sumos, gautos už visus 

perlus. 

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis simbolis „Wild“ (laukinis) 

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos „Scatter“ (laukinis). Iškrenta tik 

ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 

Premijos simbolis „Bonus“ 

 

6 ar daugiau simbolių, iškritusių pagrindinio lošimo metu, įjungia premijinį 

lošimą „Bonus Game“. Išmoka yra nurodoma ant simbolio nuo x1 iki x15 

statymų. Išmokos už premijos simbolį „Bonus“ mokamos tik premijinio 

lošimo metu. 

 

Išmokėjimai: 
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• Visapusiško laimėjimo ALL PAYS funkcija: iki 243 būdų laimėti. 

• Laimėkite iškritus 3 arba daugiau identiškų simbolių ant gretimų būgnų iš kairiausios į dešiniausią 

padėtį. 

• Kai ant būgnų iškrenta keli identiški simboliai, atsiranda daugiau būdų laimėti. 

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Linijos statymų koeficientas 

 

- - 

 

X1 

1 * viso statymo 

2 * viso statymo 

3 * viso statymo 

4 * viso statymo 

5 * viso statymo 

6 * viso statymo 

7 * viso statymo 

8 * viso statymo 

10 * viso statymo 

12 * viso statymo 

15 * viso statymo 

20 * viso statymo 

50 * viso statymo 

 

X1 

 20 * viso statymo 

 

X1 50 * viso statymo 
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x5 

x4 

x3 

50 

12 

4 

 

x5 

x4 

x3 

30 

10 

3 

 

x5 

x4 

x3 

20 

5 

3 

 

x5 

x4 

x3 

15 

4 

2 

 

x5 

x4 

x3 

10 

3 

2 

 

x5 

x4 

x3 

3 

2 

1 

Informacija apie išmokas išmokų lentelėje pateikiama tikslia pinigine verte pagal lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų pratęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1060 Žaidimas „Roma: Cezario Šlovė“ („Rome: Caesar‘s Glory“) 

 

 

• Gajus Julijus Cezaris – iškiliausias visų laikų Romos politikas ir generolas, senovės Romos 

Imperijos legenda.  

• Atėjo ilgai lauktas metas: jis pakvietė jus prisijungti prie šlovingos kampanijos naujajame vaizdo 

lošimo automato žaidime „Roma: Cezario Šlovė“ Cezaris jums parodys, kaip visas 64 statymo 

eilutes paversti didžiuoju prizu.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 700 € 

RTP:  96.23 % 
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• Nemokamai sukdami veidrodinius būgnus padidinsite tikimybę pasiekti pergalę. Darykite pažangą 

ir Cezaris neabejotinai jums suteiks papildomų nemokamų sukimų.  

 

Versija kompiuteriu naudotojams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280 х 720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų lentelė ir taisyklės, jos 

užima visą vaizdo rodymo sritį. Į būgnų ekraną lošėjas gali grįžti spustelėjęs ženklą „Back“ (atgal) 

( ). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma galima kredito suma lošėjo 

sąskaitoje bei statymo ir laimėjimo informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, 

kuriame rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriuos naudodamas lošėjas gali peržiūrėti 

išmokų lentelę spustelėjęs ( ), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti maksimalų statymą ir sukti 

būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“, 

vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną bakstelėdamas ženklą 

„Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ ( ), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „ “). 
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Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Už 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ (sklaida) pagrindinio lošimo metu paleidžiami nemokami 

sukimai. Už 3 simbolius „Scatter“ (sklaida) suteikiami 8 nemokami sukimai. Už 4 simbolius 

„Scatter“ (sklaida) suteikiama 12 nemokamų sukimų.  

• Už 5 simbolius „Scatter“ (sklaida) suteikiama 16 nemokamų sukimų. Už 3 ar daugiau simbolių 

„Scatter“ (sklaida) nemokamų sukimų metu suteikiama papildomų nemokamų sukimų: 

➢ 5 simboliai „Scatter“ (sklaida) – 16 nemokamų sukimų 

➢ 4 simboliai „Scatter“ (sklaida) – 12 nemokamų sukimų 

➢ 3 simboliai „Scatter“ (sklaida) – 8 nemokami sukimai 

• Nemokamų sukimų metu būgnai yra apversti. Simbolis „Scatter“ (sklaida) rodomas tik 1–5 

būgnuose nemokamų sukimų metu. Maksimalus nemokamų sukimų žaidimo skaičius yra 70. 

Nemokami sukimai lošiami su paskutine nustatyta statymo suma. 

 

Papildomi nemokami sukimai 

 

• Kiekvienas būgnas, kurį pagrindinio lošimo metu arba atliekant nemokamus sukimus sudaro tik 

simboliai „Wild“ (laukinis), didina pažangą. Kai pažangos juosta užsipildo, suaktyvinami papildomi 

nemokami sukimai. Lošėjo pažanga išsaugoma tarp lošimo seansų. 

• Papildomų nemokamų sukimų pradžioje lošėjas gali aklai pasirinkti 8, 12 arba 16 nemokamų 

sukimų. 

 

Simboliai: 

 

 

„Wild“ laukinis 

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ (sklaida). 

 

„Scatter“ (sklaida) 

 

Už 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ (sklaida) pagrindinio lošimo 

metu paleidžiami nemokami sukimai. Simboliai „Scatter“ 

(sklaida) rodomi 2–6 būgnuose tik pagrindinio lošimo metu, o 1–5 

būgnuose – atliekant nemokamus sukimus ir papildomus 

nemokamus sukimus. 

Besiplečiantis „Wild“ (laukinis) 
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Bet kuris simbolis „Wild“ (laukinis) atliekant nemokamus sukimus išsiplečia per visą būgną. 

Funkcija veikia automatiškai: kai įjungtas nemokamų sukimų režimas ir bent vienas simbolis 

„Wild“ (laukinis) rodomas lošimo lauke, jis išsiplečia per visą būgną. 

 

Išmokėjimai: 

 

Per pagrindinį lošimą: 

 

 
 

Atliekant nemokamus sukimus ir papildomus nemokamus sukimus: 

 

 
 

• Išmokų linijos: 64 fiksuotos linijos. 

• Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios padėties. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

• Laimėjimai išmokami surinkus 3 ar daugiau vienodų simbolių, esančių gretimuose šonuose. 

 

Simbolis Derinys 
Statymų linijose 

koeficientas 

 

- - 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

 

300 

100 

15 

5 
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x6 

x5 

x4 

x3 

300 

100 

15 

5 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

200 

80 

12 

4 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

100 

50 

6 

3 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

50 

10 

3 

1 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

40 

7 

3 

1 

 

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., jei jis neaktyvus 

arba vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas. Tada lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir lošimą atnaujinti. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1061 Žaidimas „Septynetai ir Vaisiai: 6 Būgnai“ („Sevens & Fruits: 6 reels”) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Klasikinis vaisių lošimo aparatas su unikalia papildomo 6-ojo būgno savybe. Penkios fiksuoto statymo 

linijos, už kurias išmokama abiem būdais, smarkiai intriguoja ir teikia smagumo. Už raudonų septynetų 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 550 € 

RTP:  95.82 % 
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simbolius mokamos didžiausios išmokos, o sklaidos simboliams „Scatter“ (sklaidos) nereikalingi jokie 

deriniai, nes už juos mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra ir informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „  “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“ 

(nustatymai), vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną 

bakstelėdamas ženklą „Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (

), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „ “). 
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Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos simbolis ‚Scatter“ 

 

Už sklaidos simbolio „Scatter“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų 

statymo linijos. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

• Išmokų linijos: 5 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymų linijas mokama, iškrenta paeiliui iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Už sklaidos simbolio „Scatter“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

• Laimėjimas už 6-ių simbolių derinius išmokamas tik vieną kartą. 

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Linijos statymų koeficientas 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

100 * viso statymo 

25 * viso statymo 

5 * viso statymo 

1 * viso statymo 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

15000 

5000 

1000 

100 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

2000 

500 

200 

50 

 

x6 

x5 

x4 

x3 

500 

200 

50 

20 
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x6 

x5 

x4 

x3 

x2 

500 

200 

50 

20 

5 

 

Informacija apie išmokas išmokų lentelėje pateikiama tikslia pinigine verte pagal lošėjo pastatytą sumą. 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų pratęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1062 Žaidimas „Saulės Šventykla“ („Solar Temple“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Šiame lošimo aparate yra 5 būgnai, 4 eilutės ir 20 mokėjimo linijų. Jame yra liepsnojančių rėmų „Flaming 

Frames“ funkcija su progresyviu daugikliu pagrindinio lošimo metu: saulės simboliai „Sun“ uždega 

langelius, o kiekvienas naujas saulės simbolis „Sun“ padaugina laimėjimą, jei jis iškrenta degančiame 

langelyje. Kas 10-as sukimas visus degančius langelius transformuoja į laukinius simbolius „Wild“. 

Nemokamų sukimų režimas, kuris gali įsijungti, kai iškrenta 3 sklaidos simboliai „Scatter“, įjungs lipšnius 

laukinius simbolius „Wild“. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 € 

RTP:  95.22 % 
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Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra ir informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

 

Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“, 

vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną bakstelėdamas ženklą 

„Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ (  ), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „  “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „  “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano padėtis 

yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Liepsnojančių rėmų funkcija 

 

• Liepsnojančių rėmų funkcija suaktyvėja pagrindinio lošimo metu. Ją sudaro 10 sukimų ciklas. 

Kiekvienas ant būgno iškritęs saulės simbolis „Sun“ suaktyvina liepsnojantį rėmą:  

➢ Liepsnojantis rėmas užsifiksuoja ant būgnų, kol baigiasi ciklas. 

➢ 10-ojo sukimo metu visi liepsnojantys rėmai pasikeičia į laukinius simbolius „Wild“. 

• Po 10-ojo sukimo visas progresas sumažėja, o funkcija atkuriama. Liepsnojančių rėmų vieta ir 

esamas sukimų skaičius išsaugomi atskirai kiekvienam statymo lygiui. 
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Progresyvusis laimėjimų daugiklis 

 

• Pagrindinio lošimo metu saulės simbolis „Sun“ gali padidinti esamus sukimų laimėjimus su 

progresyviuoju laimėjimų daugikliu: 

➢ Daugiklis padidėja 1 kiekvieną kartą, kai saulės simbolis „Sun“ iškrenta esamame 

liepsnojančiame rėme. 

➢ Daugiklis taikomas kiekvieno sukimo laimėjimams. 

• Po 10-ojo sukimo pagrindinio lošimo metu atkuriama pirminė x1 daugiklio vertė.  Esamas daugiklis 

įrašomas atskirai kiekvienam statymo lygiui. 

 

Nemokami sukimai: 

 

3 sklaidos simboliai „Scatter“ paleidžia 10 nemokamų sukimų. Kai saulės simboliai „Sun“ ant būgnų 

iškrenta nemokamų sukimų metu, jie išsyk pasikeičia į laukinius simbolius „Wild“. Laukiniai simboliai 

„Wild“ užsifiksuoja savo langeliuose, kol baigiasi nemokamų sukimų režimas. Nemokamų sukimų 

režimas lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu. 

Simboliai: 

 

 

Laukinis „Wild“ 

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos „Scatter“. 

 

Sklaidos simbolis „Scatter“ 

 

Už 3 sklaidos „Scatter“ simbolius, iškritusius pagrindinio lošimo metu, 

gaunama 10 nemokamų sukimų. Iškrenta tik ant 1, 3 ir 5 būgnų. 

 

Saulės simbolis „Sun“ 

 

Pagrindinio lošimo metu suaktyvina liepsnojančių rėmų funkciją. 

Nemokamų sukimų metu statymą, ant kurio iškrenta, pakeičia į lipnųjį 

laukinį simbolį „Wild“. 

 

Išmokėjimai: 
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• Išmokų linijos: 20 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymo linijas išmokama, jei seka eina iš kairiausios į dešiniausią padėtį. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys 
Linijos statymų 

koeficientas 

 

- - 

 

X3 - 

 

x5 

x4 

x3 

x2 

200 

50 

20 

2 

 

x5 

x4 

x3 

75 

25 

5 

 

x5 

x4 

x3 

60 

20 

5 

 

x5 

x4 

x3 

30 

10 

2 

 

Informacija apie išmokas išmokų lentelėje pateikiama tikslia pinigine verte pagal lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų pratęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1063 Žaidimas „Saulėti Vaisiai: Laikyk ir Laimėk“ („Sunny Fruits: Hold and Win“) 
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Žaidimo taisyklės: 

 

Lošimo automatas turi5 būgnų, 3 eilių lošimo ekraną ir 10 laimėjimo linijų. Specialieji simboliai yra 

laukinis „Wild“ ir premijos „Bonus“. Pagrindinė lošimo funkcija yra premijinis lošimas „Bonus Game“ su 

„Hold and Win“ („Laikyk ir laimėk“) funkcijos mechanika, kurią taip mėgsta lošėjai. Sukurtas karštu ir 

linksmu stiliumi, lošimas gali tapti neužmirštama laimėjimų patirtimi. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280х720 pikselių, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamos išmokų lentelė ir taisyklės, 

pakeičiama visa vaizdo rodymo sritis. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną spustelėdamas ženklą 

„Atgal“ („ “). 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, kuriame 

rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę 

(spustelėdamas „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti didžiausią statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 193 € 

RTP:  95.05 % 
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Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“, 

vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną bakstelėdamas ženklą 

„Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ ( ), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „  “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano 

padėtis yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Premijinis „Bonus“ žaidimas 

 

• 6 ar daugiau premijos simbolių „Bonus“ įjungia premijinį lošimą „Bonus Game“. Visi premijos 

simboliai „Bonus“ užfiksuojami ant būgnų premijinio lošimo metu. Premijinio lošimo metu ant 

būgnų iškrenta tik premijos simboliai „Bonus“. Premijinio lošimo „Bonus Game“ pradžioje 

suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvienas naujas iškritęs premijos simbolis „Bonus“ 

pakartotinių sukimų skaičių vėl nustato į 3. 

• Premijinis lošimas „Bonus Game“ trunka, kol baigiami pakartotiniai sukimai, arba visi būgnų 

langeliai užpildomi premijos simboliais „Bonus“. Pasibaigus premijiniam lošimui „Bonus Game“, 

visų premijos simbolių „Bonus“ vertės susumuojamos ir išmokamas bendrasis laimėjimas. 

Premijinis lošimas „Bonus Game“ įsijungia po visų laimėjimo derinių, už kuriuos mokama.  

• Premijinis lošimas „Bonus Game“ lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu 

 

Aukso puodai „Jackpots“ 



47 

 

 

Yra 3 rūšių aukso puodai „Jackpots“: 

 

• Mažasis aukso puodas „Mini Jackpot“: atsitiktinai premijinio lošimo „Bonus Game“ 

metu iškritęs mažosios premijos simbolis „Mini Bonus“ įjungia mažojo aukso puodo 

„Mini Jackpot“ lošimą.  

• Didelis aukso puodas „Major Jackpot“: atsitiktinai premijinio lošimo „Bonus Game“ 

metu iškritęs didelės premijos simbolis „Major Bonus“ įjungia didelio aukso puodo 

„Major Jackpot“ lošimą.  

• Didysis aukso puodas „Grand Jackpot“: didysis aukso puodas „Grand Jackpot“ 

laimimas, kai premijinio lošimo „Bonus Game“ visus 15 laukelių užpildo premijos 

simboliais „Bonus“. 

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis simbolis „Wild“ 

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos „Bonus“. Iškrenta tik ant 2, 3, 4 ir 

5 būgnų. 

 

Premijos simbolis „Bonus“ 

 

6 ar daugiau premijos simbolių įjungia premijinį lošimą „Bonus Game“. 

Išmoka yra nurodoma ant simbolio nuo x1 iki x100 statymų. Išmokos už 

premijos simbolį „Bonus“ mokamos tik premijinio lošimo metu. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
 

• Išmokų linijos: 10 fiksuotųjų linijų. 

• Už statymo linijas išmokama, jei seka eina iš kairiausios į dešiniausią padėtį. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Už premijos simbolio „Bonus“ laimėjimus mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
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Simbolis Derinys 
Linijos statymų 

koeficientas 

 

X1 25 * viso statymo 

 

X1 100 * viso statymo 

 

X1 

100 * viso statymo 

25 * viso statymo 

15 * viso statymo 

12 * viso statymo 

10 * viso statymo 

8 * viso statymo 

7 * viso statymo 

6 * viso statymo 

5 * viso statymo 

4 * viso statymo 

3 * viso statymo 

2 * viso statymo 

1 * viso statymo 

 

- - 

 

x5 

x4 

x3 

250 

75 

25 

 

x5 

x4 

x3 

150 

50 

20 

 

x5 

x4 

x3 

50 

15 

5 

 

Informacija apie išmokas išmokų lentelėje pateikiama tikslia pinigine verte pagal lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 
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prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada yra išsaugoma, kad lošėjas galėtų 

pratęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

 

2.1064 Žaidimas „Super Liepsnojantys Laimėjimai: Pakartotinis Sukimas“ („Super Burning 

Wins: Respin“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Lošimo automatas turi stulbinamą funkcijų derinį: pakartotinių sukimų ir laukų daugiklius, o 3 x 3 žaidimo 

laukas su 5 linijomis yra duoklė tradicijoms. Pakartotiniai sukimai jums suteiks papildomą šansą laimėti, o 

laukas, užpildytas identiškais vaisių simboliais, suteiks x2 laimėjimo koeficientus maksimaliam laimėjimui 

gauti. 

 

Versija kompiuteriams 

 

Lošimo ekrano dydis yra 1280 х 720 pikseliai, jį sudaro du pagrindiniai elementai – vaizdo rodymo 

sritis ir lošimo pultas. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų lentelė ir taisyklės, jos 

užima visą vaizdo rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“ (atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų 

ekraną. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma galima kredito suma lošėjo 

sąskaitoje bei statymo ir laimėjimo informacija. Lošimo pulte taip pat yra informacinis skydelis, 

kuriame rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę (spustelėjęs „ “), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti maksimalų 

statymą ir sukti būgnus. 

Versija mobiliesiems įrenginiams 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 193  € 

RTP:  96 % 
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Lošimo ekranas yra 1280х720 pikselių dydžio. Jį sudaro trys pagrindiniai elementai – vaizdo 

rodymo sritis, lošimo pultas ir informacinis skydelis. 

Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi būgnai. Kai atveriamas parinkčių langas „Options“, 

vaizdo rodymo sritis visiškai pakeičiama. Lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną bakstelėdamas ženklą 

„Atgal“ ( ). Lošėjas pasuka būgnus bakstelėdamas mygtuką „Sukti“ ( ), esantį būgnų kairėje. 

Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų apačioje. Jame rodoma lošėjo sąskaitoje esanti kreditų 

suma, statymų ir laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo valdikliai, kuriais lošėjas gali 

peržiūrėti išmokų lentelę, nustatyti statomą sumą ir keisti garso nustatymus (bakstelėdamas ženklą 

„Garsas“ – „ “), įjungti arba išjungti greitojo sukimo režimą (bakstelėdamas ženklą „Greitasis 

sukimas“ – „  “). 

Informacinis skydelis. Informacinis skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano 

padėtis yra horizontali, arba viršuje, kai ekrano padėtis vertikali; jame rodomi lošimo pranešimai.   

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Daugiklis 

 

Devyni identiški vaisių simboliai ekrane suteiks laimėjimų daugiklį: 2 k. po įprasto sukimo arba 

pakartotinio sukimo. 
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Pakartotinis sukimas 

 

• Pakartotinis sukimas suaktyvinamas po tokių įvykių: 

1) 2 būgnai užpildyti identiškais vaisių simboliais; 

2) Sukimas be laimėjimo. 

• Pakartotinio sukimo metu du būgnai užpildomi identiškais fiksuotais vaisių simboliais. Likęs 

būgnas sukamas iš naujo, kad lošėjui būtų suteiktas antras šansas laimėti. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
 

• Išmokų linijos: 5 fiksuotos linijos. 

• Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios padėties. 

• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.  

• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 

 

Simbolis Derinys Statymų linijose koeficientas 

 

X3 1 500 

 

X3 400 

 

X3 120 

 

X3 50 

 

X3 50 
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X3 10 

 

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojantį seansą (pvz., dėl neaktyvumo 

ar sistemos pakartotino paleidimo), lošime rodomas klaidos pranešimas. Tuomet lošėjas gali 

prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma, kad lošėjas galėtų tęsti 

lošimą tiksliai ten, kur baigė. 

2.1065 Žaidimas „Vilio Karštasis Čili“ („Willy‘s Hot Chillies“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• „Vilio Karštasis Čili“ tai 5 būgnų ir 3 eilučių vaizdo lošimų žaidimas, turintis „Multiplier Wilds“ 

(laukinių daugikliai) simbolius ir „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio Karštasis ratas) funkciją.  

• Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo linijų (fiksuotų) ir skirtingomis statymo ir monetų vertėmis bei 

statymo lygiais (tik tuomet, kai žaidžiama su monetomis). 

• Naujas žaidimas gali būti žaidžiamas monetomis arba pinigais. Norėdami perjungti pinigus į 

monetas  ir atvirkščiai, eikite į žaidimo nustatymus.  

• „BET“ (statyti) yra statymų monetų arba pinigų suma. 

• Kuomet žaidžiama su monetomis, statymo vertė yra nurodoma paspaudus statymų nustatymo 

mygtuką ir pasirinkus monetos vertę bei statymo lygį. 

• Kuomet žaidžiama su pinigais, statymo vertė nurodoma paspaudus Statymų nustatymo mygtuką ir 

pasirinkus konkretų statymą. 

• „Balance“ (balansas) rodo statymams prieinamą pinigų ar monetų sumą. 

• Laimėjimų deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal mokėjimų lentelę. 

• Simbolių išmokėjimo vertės, nurodytos mokėjimų lentelėje, yra dinamiškos ir keičiasi atsižvelgiant 

į pasirinktą statymo vertę. 

• Statymų linijos laimėjimas yra lygus mokėjimų lentelėje nurodytai reikšmei, padaugintai iš visų 

taikomų koeficientų. 

• Statymų linijos laimėjimai išmokami, jei laimima nuo kairiojo kraštinio būgno iki dešiniojo 

kraštinio būgno. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymų liniją.  

• Vienalaikiai laimėjimai skirtingose linijose yra pridedami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 400 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 34 800 € 
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• Visos monetų / pinigų laimėjimai, išskyrus „Whilly‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkcijos 

laimėjimus, išmoka tik statymų linijas. 

 

Simboliai: 

 

„Multiplier Wild“ (Laukinių daugiklis) 

 

• „Multiplier Wild“ (laukinių daugikliai) simboliai gali būti bet kurioje 2-5 būgnų vietoje. „Multiplier 

Wild“ (laukinių daugikliai) simboliai gali iškristi nuo vienos pozicijos iki viso būgno priklausomai, 

kaip išsisuks būgnai. 

• „Multiplier Wild“ (laukinių daugikliai) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Multiplier 

Wild“ (laukinių daugikliai) ir „Bonus“ (premija) simbolius. 

• Kiekvienas „Multiplier Wild“ (laukinių daugiklis) simbolis turi vieną iš nurodytų daugiklių: x2, x3, 

x4 arba x5. 

• Visos statymų linijos su „Multiplier Wild“ (laukinių daugiklis) simboliu yra padauginamos su 

atitinkamu daugikliu. Jei du ar daugiau „Multiplier Wild“  (laukinių daugiklis) simbolių atsiranda 

ant statymų linijos, jų daugikliai yra sudedami. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Willy‘s Hot Chillies“ (Vilio Karštasis Čili) 

 

• Bonus“ simbolis, kuris nusileidžia ant 1 būgno su vienu ar daugiau „Multiplier Wild“ (laukinių 

daugiklis) simboliu, uždengiančiu 2, 3, 4 ar 5 būgnus, aktyvuoja „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio 

karštasis ratas) funkciją. Ši funkcija aktyvuojama po to kai laimėjimai yra įvertinami. 

• „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkcija turi „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) 

ir „Chillie Multiplier“ (Čili Daugiklis). Visi laimėjimai „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas)  

funkcijos metu yra dauginami iš „Chillie Multiplier“ (Čili Daugiklis). 

• „Chillie Multiplier“ (Čili Daugiklis) vertė prasideda nuo x1. Kiekvieną kartą „Chillie Multiplier“ 

(Čili Daugiklis) simboliui atsiradus „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkcijoje, „Chillie 

Multiplier“ (Čili Daugiklis)  vertė padidėja viengubai iki „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas)  

funkcijos pabaigos. Bet kokie laimėjimai yra įvertinami po to, kai „Chillie Multiplier“ (Čili 

Daugiklis) vertė išauga. 

• „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) tai 2 eilių būgnai, kurie sukasi horizontaliai, o abi eilės 

sukasi vienu metu. 

• Būgnai, kurie būna pilnai padengti „Multiplier Wild“ (laukinių daugikliai) simboliai tampa “Fire 

Pointers“ (ugnies nukreipiamieji). 

• „Multiplier“ (daugiklis) simbolių suma „Fire Pointer“ (ugnies nukreipiamųjų) funkcijoje prilygsta 

„Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) sukimų laimėjimų, padovanotų „Fire Pointer“, funkcijai.  

• Kiekvienas ‚Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) sukimas sumažina „Willy‘s Hot Wheel“ 

(Vilio karštasis ratas) sukimų skaičių „Fire Pointer“ (ugnies nukreipiamųjų) funkcijoje vienu kartu. 

Kuomet nėra nei vieno likusio „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) sukimo „Fire Pointer“ 

(ugnies nukreipiamasis)  funkcijoje, minėtoji funkcija išnyksta. 
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• Kiekvienas „Fire Pointer“ (ugnies nukreipiamasis) simbolis gali nusileisti ant toliau išvardintų 

laimėjimų „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) žaidime: 

➢ Monetos laimėjimas: apdovanoja atsitiktinę monetų laimėjimą nuo x1 iki x30 padauginus iš 

statymo. 

➢ +3 sukimų simbolis: prideda 3 „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) sukimus prie 

„Fire Pointer“ (ugnies nukreipiamasis). 

➢ „Extra“ (papildomas) simbolis: paverčia vieną iš būgnų į „Fire Pointer“ (ugnies 

nukreipiamasis) su tuo pačiu sukimų skaičiumi kaip ir „Fire Pointer“ (ugnies 

nukreipiamasis) , kuris nusileido ant šio simbolio. Jei visi būgnai yra „Fire Pointers“, „Extra“ 

simbolis prideda 3 „Willy‘s Hot wheel“ (Vilio karštasis ratas) sukimus tam „Fire Pointer“ 

(ugnies nukreipiamasis), kuris nusileido ant šio simbolio. 

• „Chillie Multiplier“ (Čili daugiklis) simbolis: padidina „Chillie Multiplier“ (Čili daugiklis) 1 iki pat 

„Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkcijos pabaigos. 

• Po „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkcijos bendras laimėjimas šioje funkcijoje yra 

pridedamas prie bet kurio žaidimo, kuris aktyvavo „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) 

funkciją. 

• Po „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkcijos, žaidimas sugrįžta į tą žaidimo etapą, kuris 

aktyvavo „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkciją. 

• „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas)  funkcija žaidžiama tuo pačiu metu kaip ir tas žaidimas 

etapas, kuris aktyvavo „Willy‘s Hot Wheel“ (Vilio karštasis ratas) funkciją. 

 

2.1066 Žaidimas „Airiško Puodo Sėkmė“ („Irish Pot Luck“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• „Airiško Puodo Sėkmė“ tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 linijų (fiksuotų) vaizdo lošimų žaidimas, turintis 

„Pot Luck“ (Puodo sėkmė), „Free Spins“ (nemokami sukimai) ir „Jackpot Wheel“  (Laimėjimo 

ratas) funkcijas. 

• Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo linijų (fiksuotų) ir skirtingomis statymo ir monetų vertėmis (tik 

kai žaidžiama monetomis). 

• Žaidimą galima žaisti su pinigais arba monetomis. Norėdami perjungti pinigus į monetas ir 

atvirkščiai, eikite į žaidimo nustatymus.  

• „Bet“ (statyti) yra statymų monetų ar pinigų suma. 

• Kuomet žaidžiama monetomis, statymo vertė nustatoma paspaudus statymų nustatymo mygtuką ir 

pasirinkus konkretų statymą. 

• „Balance“ (balansas) rodo statymams prieinamą pinigų ar monetų sumą. 

• Laiminčios kombinacijos ir įmokėjimai atliekami pagal mokėjimų lentelę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 40 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Simbolių išmokėjimo vertės, nurodytos mokėjimų lentelėje, yra dinamiškos ir keičiasi atsižvelgiant 

į pasirinktą statymo vertę. 

• Statymų linijos laimėjimas yra lygus mokėjimų lentelėje nurodytai reikšmei, padaugintai iš visų 

taikomų koeficientų. 

• Statymų linijos laimėjimai išmokami, jei laimima nuo kairiojo kraštinio būgno iki dešiniojo 

kraštinio būgno. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymų liniją.  

• Vienalaikiai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra sudedami. 

• Visos monetos arba pinigai, išskyrus „Jackpot Wheel“ (laimėjimo ratas) laimėjimus, išmoka tik už 

statymų linijas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Multiplier“ (daugiklis) 

 

• Pagrindiniame žaidime ir „Free Spins“ (nemokami sukimai) žaidime visi statymų linijų laimėjimai 

yra padauginami atsitiktiniu daugikliu, kuris yra pasirenkamas kiekvieno sukimo metu. 

• Pagrindinio žaidimo metu numatytosios „Multiplier“ (daugiklis) vertės yra x1, x2, x3 arba x5. 

• Nemokamų sukimų metu numatytosios „Multiplier“ (daugiklis) vertės yra x2, x4, x7 arba x15. 

 

„Free spins“ (nemokami sukimai) 

 

• 3 „Scatter“ (sklaida) simboliai, atsirandantys būgnuose pagrindiniame žaidime, aktyvuoja 10 

nemokamų sukimų. 

• 3 „Scatter“ (sklaida) simboliai, atsirandantys būgnuose nemokamų sukimų žaidime, aktyvuoja 10 

papildomų nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų žaidimas ir tas žaidimas, kuris aktyvavo nemokamus sukimus, žaidžiamas tuo 

pačiu metu. 

• Nemokamų sukimų metu, žaidimas grįžta į tą žaidimo etapą, kuriame buvo aktyvuoti nemokami 

sukimai. 

• Nemokamų sukimų metu, bendra nemokamų sukimų suma yra pridedama bet kuriems laimėjimams, 

kurie buvo aktyvuoti tame žaidime. 

 

„Jackpot Wheel“ (Laimėjimo ratas) 

 

• 3 „Jackpot“ simboliai, nusileidžiantys ant būgnų pagrindiniame žaidime ir nemokamų sukimų 

žaidime aktyvuoja „Jackpot Wheel“ (Laimėjimo ratas) funkciją. 

• „Jackpot Wheel“ (laimėjimo ratas) tai 3 eilių ratas. Kiekviena eilė yra padalinta į skirtingus 

sektorius. 

• Eilė 1 sukasi pirma. 

• Toliau išvardinti prizai gali būti laimėti „Jackpot Wheel“ (Laimėjimo ratas)  žaidimo eilėse: 

➢ Rodyklė: išsuka sekančią „Jackpot Wheel“ (Laimėjimo ratas) eilę. 

➢ „Multiplier“ (daugiklis): apdovanoja laimėjimu, kuris yra x2.5 arba x10 statymo. 
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➢ Mini Jackpot, Mini Jackpot x2, Mini Jackpot x3. 

➢ Midi Jackpot, Midi Jackpot x2. 

➢ Mega Jackpot. 

• „Mini Jackpot“ apdovanoja laimėjimu, kuris yra lygus x20 statymo. 

• „Midi Jackpot“ apdovanoja laimėjimu, kuris yra lygus x100 statymo. 

• „Mega Jackpot“ apdovanoja laimėjimu, kuris yra lygus x5000 statymo. 

• „Jackpot Wheel“ (Laimėjimo ratas)funkcija baigiasi po to kai eilė išsukama ir laimėjimai įvertinti, 

nebent jei yra laimimas „Arrow“ (strėlė). 

• „Jackpot Wheel“ (laimėjimo ratas) funkcija žaidžiama tuo pačiu metu kaip ir tas žaidimas, kuris 

aktyvavo šią funkciją. 

• „Jackpot wheel“ (laimėjimo ratas) funkcijos pabaigoje, žaidimas grįžta į tą žaidimo etapą, kuriame 

buvo aktyvuota ši funkcija. 

• Jei „Jackpot Wheel“ (laimėjimo ratas) funkcija buvo aktyvuota nemokamų sukimų žaidime, likę 

nemokamų sukimų lošimai yra žaidžiami po to kai „jackpot wheel“ funkcija baigiasi. 

• „Jackpot Wheel“ (laimėjimo ratas) funkcijos pabaigoje bendras šios funkcijos laimėjimas yra 

pridedamas prie bet kurių laimėjimų nuo žaidimų, aktyvavusių „Jackpot Wheel“ funkciją. 

 

„Pot Luck“ (Puodo sėkmė) funckija, „Jackpot“ (Laimėjimas), „Scatter“ (Sklaida) ir „Wild“ (Laukinis) 

simboliai 

 

• Kiekvieno sukimo metu, tiek pagrindiniame žaidime, tiek nemokamų sukimų žaidime, „Pot Luck“ 

(Puodo sėkmė) funkcija gali būti aktyvuota. 

• „Pot Luck“ (Puodo sėkmė) funkcijos metu, ne daugiau nei 5 „Wild“ (laukinis) simboliai ir ne 

daugiau nei 3 „Scatter“ (sklaida) simboliai arba „Jackpot“ simboliai gali būti pastatyti būgnuose 

atsitiktine tvarka. 

• „Wild“ (laukinis) simboliai negali būti pastatyti ant „Scatter“ (sklaida) arba „Jackpot“ simbolių. 

„Scatter“ ir „Jackpot“ simboliai negali būti pastatyti ant „Scatter“ ir „Jackpot“ simbolių. 

• „Scatter“ (sklaida) ir „Jackpot“ simboliai gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio žaidimo ir 

nemokamų sukimų žaidimų metu. 

• „Scatter“ (sklaida) ir „Jackpot“ simboliai negali atsirasti tuo pačiu metu ir tame pačiame būgne. 

• „Wild“ (laukinis) simboliai gali atsirasti bet kurioje būgno vietoje pagrindiniame žaidime arba 

nemokamų sukimų žaidime bei pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir „Jackpot“ simbolius. 

• „Wild“ (laukinis) simbolio pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėjimo kombinaciją statymų 

linijoje remiantis mokėjimų lentele. 

 

2.1067 Žaidimas „Karštoji Linija 2“ („Hotline 2“) 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 



57 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• „Karštoji Linija 2“ tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų žaidimas, turintis „Expanding Wild“ 

(besiplečiantis laukinis) simbolius, „Hotline“ (karštoji linija), „Free Spins“ (nemokami sukimai) su 

besiplečiančiais būgnais ir „Buy“ (pirkti) funkcijomis. 

• Žaidimas žaidžiamas su 243 statymo variacijomis (maksimaliai 1944 nemokamų sukimų žaidime) 

ir skirtingomis statymo, monetų vertės ir statymo lygiais (kuomet žaidžiama su monetomis). 

• Sutampantys simboliai bet kurioje pozicijoje greta 3 ar daugiau būgnų, pradedant nuo kairiojo 

kraštinio būgno iki dešiniojo kraštinio būgno, atneša laimėjimus. 

• Staty linijos laimėjimai išmokami, jei laimima nuo kairiojo kraštinio būgno iki dešiniojo kraštinio 

būgno. 

• Pavyzdys: 

 

 
 

• Daugiau stat linijų laimėjimų atsiranda tada, kai atsiranda papildomi simboliai tame pačiame būgne, 

kuris sukėlė ilgiausią statymų eilės laimėjimą. 

• Statymų linijų skaičius yra lygus visų dauginamų būgnų aukščiui. 

• Pavyzdys: 

 
 

• Statymo linijų laimėjimai yra lygūs tiems, kurie nurodyti mokėjimų lentelėje.  

• Išmokama tik ilgiausia sutampanti kombinacija simboliui. 

• Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose statymų linijose yra sudedami. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai išdalijami pagal mokėjimų lentelę. 

• Simbolių išmokėjimo vertės, kurias galite rasti mokėjimų lentelėje, yra dinamiškos ir keičiasi 

atitinkamai su pasirinkta statymo verte. 

• Žaidimą galima žaisti su pinigais ar monetomis. Norėdami perjungti pinigus į monetas ir atvirkščiai, 

eikite į žaidimo nustatymus.  

• „Bet“ (statymas) yra statymo monetų ar pinigų suma. 

• Žaidžiant su monetomis, statymo vertė nustatoma spustelėjus statymų nustatymo mygtuką ir 

pasirenkant monetos vertę. Žaidžiant su pinigais, statymo vertė nustatoma spustelėjus statymų 

nustatymo mygtuką ir pasirenkant statymą. 

• „Balance“ (balansas) rodo statymams prieinamą pinigų ar monetų sumą. 
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Žaidimo funkcijos: 

 

„Hotline“ (karštoji linija) 

 

• „Hotline“ (karštoji linija) funkcija tai „Bonus“ funkcija, kuri suteikia daugiau šansų laimėti 

„Expanding Wild“ (besiplečiantis laukinis) simbolį aukštesniam statymui.  

• Žaidimas žaidžiamas su „base“ statymu ir dvejais „Bonus Bet“ (premijos statymas) lygiais: „Double 

Bet“ (dvigubas statymas) ir „Triple Bet“ (trigubas statymas). 

• „Base Bet“ (pagrindinis statymas) lygio metu 3 būgnas – „Hotline“ (karštoji linija). 

• Kuomet „Double Bet“ (dvigubas statymas) aktyvuojamas, 3 ir 4 būgnai tampa „Hotline“ (karštoji 

linija), padvigubindami statymą. 

• Kuomet „Triple Bet“ (trigubas statymas) aktyvuojamas, 2, 3 ir 4 būgnai tampa „Hotline“ (karštoji 

linija), patrigubindami statymą. 

 

Nemokami sukimai ir „Reel Expansion“ (būgnų plėtimasis) 

 

• „Hotline“ (karštoji linija) funkcija tai „Bonus“ funkcija, kuri suteikia daugiau šansų laimėti 

„Expanding Wild“ (besiplečiantys laukiniai) simbolį aukštesniam statymui.  

• Žaidimas žaidžiamas su „base“ statymu ir dvejais „Bonus Bet“ (premijos statymas) lygiais: „Double 

Bet“ (dvigubas statymas) ir „Triple Bet“ (trigubas statymas). 

• „Base Bet“ (pagrindinis statymas) lygio metu 3 būgnas – „Hotline“ (karštoji linija). 

• Kuomet „Double Bet“ (dvigubas statymas) aktyvuojamas, 3 ir 4 būgnai tampa „Hotline“ (karštoji 

linija), padvigubindami statymą. 

• Kuomet „Triple Bet“ (trigubas statymas) aktyvuojamas, 2, 3 ir 4 būgnai tampa „Hotline“ (karštoji 

linija), patrigubindami statymą. 

 

„Buy“ (pirkti) 

 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami „Buy“ funkcijos pagalba. 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami „Base Bet“ (pagrindinis statymas), „Double Bet“ 

(dvigubas statymas) ir „Triple Bet“ (trigubas statymas) pagalba arba atitinkamu „Hotline“ (karštoji 

linija) skaičiumi. 

• Aktyvuojami nemokami sukimai, „Base Bet“ (pagrindinis statymas), „Double Bet“ (dvigubas 

statymas) ar „Triple Bet“ (trigubas statymas) pagalba, kainuoja 60 kartų daugiau nei atitinkamas 

statymas. 

• Kuomet nemokami sukimai yra aktyvuoti kartu su „Buy“ (pirkti) funkcija, vienas iš pagrindinio 

žaidimo sukimų, kuris garantavo nemokamų sukimų aktyvavimą, yra žaidžiamas. 

 

Simboliai: 

 

„Wild“ (laukinis) ir „Expanding Wild“ (besiplečiantis laukinis) simboliai 
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• „Wild“ (laukinis) simbolis gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindiniame žaidime ir nemokamų 

sukimų žaidime bei pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ (sklaida). 

• Pagrindiniame žaidime, „Wild“ (laukinis) simbolis nusileisdamas ant „Hotline“ (karštoji linija) 

išsiplečia, padengdamas visą būgną, jei įvyksta statymų linijos laimėjimas.  

• Nemokamų sukimų metu, „Wild“ (laukinis) simbolis nusileisdamas ant „Hotline“ (karštoji linija) 

visada išsiplečia, kad padengtų visą būgną. 

• „Wild“ (laukinis) ir „Expanding Wild“ (besiplečiantis laukinis) simbolių pakeitimas išmoka 

didžiausią galimą laimėjimo kombinaciją statymų linijoje, remiantis mokėjimų lentele. 

 

Statymo linijų išmokėjimo pavyzdžiai 

 

• Kuomet žaidžiama monetomis 1 statymo lygyje, 4 derantys „Kitty Weiss“ (Kity Veis) simboliai 

greta esančiuose būgnuose nuo kairiojo kraštinio apdovanoja 50 monetomis. Šis rezultatas 

dauginamas iš 2 („Kitty Weiss“ simboliams 4 būgne) ir atneša galutinį laimėjimą 2 x 50 = 100. 

• Kuomet žaidžiama pinigais statymų eilės išmokamos ta pačia logika kaip ir su monetomis, o 

laimėjimas priklauso nuo konkrečios statymo vertės. 

 

 
 

2.1068 Žaidimas „Jūrų Siautėjimas“ („Rage of the Seas“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• „Jūrų Siautėjimas“ yra 5 būgnų ir 4 eilių besiplečiantis 4-7-7-7-4 eilučių vaizdo lošimų žaidimas, 

turintis nuo 1024 iki 5488 statymo eilių, taip pat „Feature Spins“ (funkcijos sukimai), „Major Reel 

Upgrade“ (didysis būgnų patobulinimas), „Minor Reel Upgrade“ (mažasis būgnų patobulinimas), 

„x2 Multiplier“ (dvigubas daugiklis), „Free Spins“ (nemokami sukimai) ir „Extra Spins“ (papildomi 

sukimai) funkcijas bei „Spreading Wilds“ (plintantys laukiniai) ir „Stacked Wilds“ (sukrauti 

laukiniai) simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 400 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Žaidimas žaidžiamas skirtingomis statymo ir monetų vertėmis bei statymų lygiais (kuomet 

žaidžiama tik su monetomis). 

• Prasideda su 1024 statymų linijomis. Išsiplėsdamas 1 būgnas suteikia maksimaliai 1792 statymo 

linijas; išsiplečiantys 2 būgnai suteikia 3136 statymo linijas, o išsiplečiantys 3 būgnai – 5488 

galimas statymo linijas.  

• Žaidimas gali būti žaidžiamas monetomis arba pinigais.  

• Žaidimą galima žaisti su pinigais ar monetomis. Norėdami perjungti pinigus į monetas ir atvirkščiai, 

eikite į žaidimo nustatymus.  

• „Bet“ yra statymų monetų ar pinigų suma. 

• Kuomet žaidžiate su monetomis, statymo lygis gali būti pasirinktas žaidimo nustatymuose. Statymo 

lygis kartu su monetos verte nurodo statymo suma ir padidina laimėjimus. 

• Kuomet žaidžiama su monetomis, statymo vertė nustatoma paspaudus „Bet Settings“ (statymo 

parametrai) mygtuką ir pasirinkus monetos vertę bei statymo lygį. Kuomet žaidžiama su pinigais 

pinigais, statymo vertė nustatoma paspaudus „Bet Settings“ (statymo parametrai) mygtuką ir 

pasirinkus konkretų statymą. 

• „Balance“ (balansas) rodo statymams prieinamą pinigų ar monetų sumą. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai atsižvelgiami į mokėjimų lentelę. 

• Kuomet žaidžiama pinigais, simbolių išmokėjimo vertės, rodomos mokėjimų lentelėje, yra 

dinamiškos ir keičiasi atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.  

• Kuomet žaidžiama su monetomis statymo linijos valiuta yra lygi laimėjimui pinigais padaugintiems 

iš monetų vertės. 

• Derantys simboliai bet kurioje pozicijoje ant 3 ar daugiau greta esančių būgnų, nuo kairiojo krašto 

būgnų iki dešiniojo krašto būgnų, atneša statymo linijos laimėjimą. 

• Pavyzdžiui: 

 

 
 

• Išmokama tik ilgiausia deranti kombinacija vienam simboliui. 

• Didesnis statymo linijų laimėjimų skaičius suteikiamas, kai papildomi simbolių atvejai atsiranda 

tuose pačiuose būgnuose, sukuriančiuose ilgiausią statymų linijos laimėjimą. 

• Statymo linijos laimėjimas monetomis yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje padauginus 

iš statymo lygio. Ši suma taip pat dauginama iš bet kokio atitinkamo daugiklio. 

• Laimėjimai tuo pačiu metu, bet skirtingose statymų linijose yra sudedami. 

 

Pavyzdys: statymų linijos išmokėjimas kai žaidžiama monetomis. 

 

Kuomet žaidžiate su monetomis, statymo lygis gali būti pasirinktas žaidimo nustatymuose. Statymo lygis 

kartu su monetos verte nurodo statymo suma ir padidina laimėjimus. 
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Žaidimo funkcijos: 

 

„Random“ (atsitiktinis) 

 

Žaidime galite rasti: 

• „Multiplier“ (daugiklis): statymų linijos laimėjimai yra sudauginami x2. 

• „Stacked Wilds“ (sukrauti laukiniai): šis simbolis gali atsirasti bet kurioje vietoje 2, 3 ir 4 

būgnuose bei uždengti nuo 1 pozicijos į 4 pozicijas. 

• „Spreading Wilds“ (plintantys laukiniai): šis simbolis gali nusileisti bet kurioje vietoje 2, 3 ir 4 

būgnuose. Tuomet ne daugiau nei 2 „Spreading Wild“ (plintantys laukiniai) simboliai atsiranda 

gretutinėse pozicijose, uždengdami originalius simbolius (išskyrus 1 ir 5 būgnuose). Besiplečiantys 

„Wild“  (laukinis) simboliai negali visiškai uždengti kitų „Wild“, „Scatter“ (sklaida) ir „Boost“ 

(augimas) simbolių. 

• Tuomet ne daugiau nei 2 „Spreading Wild“ (plintantys laukiniai) simboliai atsiranda gretutinėse 

pozicijose, uždengdami originalius simbolius (išskyrus 1 ir 5 būgnuose). Besiplečiantys „Wild“ 

(laukinis) simboliai negali visiškai uždengti kitų „Wild“ (laukinis), „Scatter“ (sklaida) ir „Boost“ 

(augimas) simbolių. 

• „Major Reel Upgrade“ (didysis būgnų patobulinimas): visi „anchor“ (inkaras) ir „barrel“ 

(statinė) simboliai yra išimami iš būgnų, suteikiant daugiau vietos galimiems didesniems 

laimėjimams. 

• „Minor Reel Upgrade“ (mažasis būgnų patobulinimas): visi „steering wheel“ (vairas) ir „bottle“ 

(butelis) simboliai yra išimami iš būgnų, suteikiant daugiau vietos galimiems didesniems 

laimėjimams.  

• „Random Feature“ (atsitiktinė funkcija) negali būti aktyvuota du kartus tuo pačiu metu. 

• „Wild“ (laukinis), „Spreading Wild“ (plintantys laukiniai) ir „Stacked Wild“ (sukrauti laukiniai) 

simboliai išmoka didžiausią galimą statymų linijos laimėjimo kombinaciją, remiantis mokėjimo 

lentele. 

• „Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Wild“, „Scatter“ (sklaida) ar 

„Boost“ (augimas) simbolius. 

 

Nemokami sukimai 
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Nemokami sukimai yra garantuoti, kai vienu arba keliais galimais atvejais: 

• 3 „Boost“ (augimas) simboliai surenkami normalių sukimų arba „Feature Spins“ (funkcijos 

sukimai) metu 2, 3 ir 4 būgnuose, tuomet būgnai išsiplečia. 

• Bent 3 „Scatter“ (sklaida) simboliai nusileidžia ant būgnų tuo pačiu metu: 

o 3 „Scatter“ simboliai – 5 nemokami sukimai; 

o 4 „Scatter“ simboliai – 8 nemokami sukimai; 

o 5 „Scatter“ simboliai – 12 nemokami sukimai. 

• Įvykus abiem, viršuje minėtų, atvejų tuo pačiu metu, nemokamų sukimų skaičius, gautas iš „Scatter“ 

(sklaida) ir „Boost“ (augimas) simbolių, yra sumuojami, kartu su nemokamų sukimų skaičiaus 

likučiu. 

• 3 „Random Features“ (atsitiktinės funkcijos) funkcijos yra visada aktyvios nemokamų sukimų 

žaidimo metu. 

• Nemokamų sukimų metu, 3 „Random Features“ (atsitiktinės funkcijos) funkcijos yra aktyvuojamos 

atsitiktiniu būdu. Jei bet kuri iš daugelio „Random Features“ funkcija aktyvuojama žaidimo, kuris 

aktyvavo nemokamus sukimus, metu – jie pasirenkami automatiškai. 

• Kuomet trečiasis išsiplečiantis būgnas atsidaro, jis aktyvuoja nemokamus sukimus lygiai taip pat 

kaip 3 aktyvuoti besileidžiantys „Scatter“ (sklaida)simboliai. Jei nemokamų sukimų funkcija vis dar 

tęsiasi, funkcijai pasibaigus likę sukimai sumuojami su bendru nemokamų sukimų skaičiumi. 

• „Boost“ (augimas) simbolis, nusileidžiantis ant 2, 3 ar 4 būgnų apdovanoja 2 papildomais 

nemokamais sukimais. 

• Nemokamų sukimų funkcija neturi maksimalaus sukimų skaičiaus. 

• Suaktyvinus nemokamus sukimus visi šie žaidimo stebėjimo skyriai nurodo tą patį skaičių dėl 

„Feature Spins“ (funkcijos sukimai)veikimo: 

o „Feature Spins“ ir „Total Free Spins“(galutiniai nemokami sukimai) laimėjo; 

o „Free Spins“ (nemokami sukimai) ir „Feature Spins“ išnyko. 

• Nemokami sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymu kaip ir žaidimo, kuris aktyvavo nemokamus 

sukimus. 

• Nemokamų sukimų žaidimo pabaigoje: 

o Bendras nemokamų sukimų laimėjimas yra pridedamas prie bet kurio žaidimo, kuris 

aktyvavo nemokamus sukimus, laimėjimo. 

o Lošimas grįžta į pagrindinį žaidimą. 

 

„Boost“ (augimas) simbolis ir „Feature Spins“ (nemokami sukimai) funkcija 

 

• Kai „Boost“ (augimas) simbolis nusileidžia ant 2, 3 ar 4 būgnų, būgnas išsiplečia iki 7 eilių, 

aktyvuodamas 4 „Feature Spins“ (nemokami sukimai). 

• Tuo pačiu metu, 1 iš 5 „Random Features“ (atsitiktinė funkcija) funkcijų yra aktyvuojama kitame 

sukimo metu. 

• Jei daugiau „Boost“ simboliu nusileidžia ant: 

o Ankščiau išsiplėtusių būgnų – 2 papildomi „Feature Spins“ yra aktyvuojami (arba 2 

papildomi „Extra Spins“ (papildomi sukimai), kai veikia nemokamų sukimų rėžimas). 
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o Dar neišsiplėtusių būgnų – būgnas išsiplečia iki 7 eilių – 4 papildomi ‚Feature Spins“ 

(funkcijos sukimai) yra suteikiami ir 1 naujas „Random Feature“ (atsitiktinė funkcija) yra 

garantuojamas visiems likusiems sukimams.  

• Rinkdami 3 „Boost“ (augimas) simbolius 2, 3 ir 4 būgnuose – būgnai išsiplečia ir suteikia 

nemokamus sukimus. 

 

„Feature Spins“ (nemokami sukimai) 

 

• Ši funkcija gali būti atrakinta besiplečiančiais papildomais būgnais.  

• Yra išsaugotas jei žaidimas paleidžiamas iš naujo. 

 

Statymo pakeitimai deaktyvuoja būgno išsiplėtimą ir funkcijų apdovanojimą. Jei norite juos vėl aktyvuoti 

ir prieš pat pradedant naują sukimą, pakeiskite savo statymą į originalią statymo vertę, su kuria būgnai 

išsiplėtė. 

 

2.1069 Žaidimas „Disko Denis“ („Disco Danny“) 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• „Disko Denis“ tai 3 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų žaidimas, turintis „Golden Multiplier“ ir 

nemokamų sukimų funkcijas.  

• Žaidimas žaidžiamas su 5 statymų linijomis (fiksuotomis) ir skirtingais statymo ir monetų vertėmis 

bei statymo lygiais (kuomet žaidžiama monetomis). 

• Žaidimas gali būti žaidžiamas monetomis arba pinigais. Norėdami perjungti pinigus į monetas ir 

atvirkščiai, eikite į žaidimo nustatymus.  

• „Bet“ (statyti) yra statymų monetų ar pinigų suma. 

• Kuomet žaidžiama su monetomis, statymo vertė gali būti nustatyta paspaudus „Bet Settings“ 

(statymo parametrai) mygtuką ir pasirinkus monetos vertę bei statymo lygį. Kuomet žaidžiama 

pinigais, statymo vertė nustatoma paspaudus „Bet Settings“ (statymo parametrai) mygtuką ir 

pasirinkus konkretų statymą. 

• „Balance“ (balansas) yra statymų monetų ar pinigų suma. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi remiantis mokėjimo lentele. 

• Simboliai išmokėjimų vertės rodomos mokėjimo lentelėje yra dinamiškos ir keičiasi su kiekviena 

pasirinkta statymo verte. 

• Statymo linijos laimėjimas yra lygus vertei, nurodytai mokėjimų lentelėje.  

• Statymo linijos laimėjimai išmokami, jei laimima nuo kairiojo kraštinio būgno iki dešiniojo 

kraštinio būgno.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 250 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Išmokamas tik didžiausias statymo linijos laimėjimas. 

• Laimėjimai, įvykę tuo pačiu metu, bet skirtingose statymo linijose – sudedami. 

• Žaidime yra kombinacijos su mechanizmu, kuris apdovanoja laimėjimu bet kurią simbolių 

kombinaciją. 

 

 
 

• Visi monetų ar pinigų laimėjimai, išskyrus „Disco King“ (Disko Karalius) laimėjimus, „Golden 

Multiplier“ (auksiniai daugikliai) funkcijos laimėjimas ir nemokamų sukimų funkcijos laimėjimus, 

išmoka tik už statymo linijas. 

• 3 „Disco King“ (Disko Karalius) simboliai, atsirandantys bet kuriame būgne pagrindiniame žaidime 

apdovanoja laimėjimu, remiantis mokėjimo lentele. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Golden Multiplier“ (auksiniai daugikliai) 

 

• „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simbolis, nusileidęs bet kurioje būgno vietoje, pagrindiniame 

žaidime, apdovanoja atsitiktiniu laimėjimu, kuris gali būti nuo 10 iki 20 kartų didesnis už patį 

statymą. 

• Pagrindinio žaidimo metu, vienas „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simbolis gali atsirasti 

būgnuose bet kuriuo metu. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 „Silver Scatter“ (sidabrinė sklaida) simboliai arba 1 „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) ir 2 „Silver 

Scatter“ (sidabrinė sklaida) simboliai, nusileidžiantys bet kurioje būgno vietoje pagrindinio žaidimo 

metu aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu yra 5 skirtingi lygiai su didėjančiu „Multiplier“ (daugiklis). 

• Nemokamų sukimų žaidimas prasideda 1 lygyje ir x1 „Multiplier“ (daugiklis) funkcija. 

• Kai pereinamas naujas lygis, „Multiplier“ (daugiklis) funkcija padidėja remiantis žemiau pateikta 

lentele: 

 

Lygis 
„Multiplier“ 

(daugiklis) lygis 

1 X1 

2 X2 
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3 X3 

4 X5 

5 X10 

 

• Nemokamų sukimų metu tik „Golden Scatter“ (auksinė sklaida)simbolis gali atsirasti būgnuose. 

• 3 „Scatter“ (sklaida) simboliai, kurie aktyvavo nemokamus sukimus, paverčiami į „Golden Scatter“ 

(auksinė sklaida) simbolius ir gretinami prie būgnų nemokamų sukimų žaidimo pradžioje. 

• Visi „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simboliai, kurie nusileido ant būgnų nemokamo sukimo 

metu, pasilieka būgnuose iki tol, kol visas žaidimas prisipildo „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) 

simboliais. 

• Kuomet visa žaidimo zona yra pripildyta „Golden Scatter“ simboliais, žaidėjas pereina į kitą lygį. 

• Kiekvienas „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simbolis, nusileidęs ant būgnų nemokamų sukimų 

metu, yra priskiriamas atsitiktiniu „Multiplier“ (daugiklis)tarp x1 ir x50. 

• „Multiplier“ (daugiklis), kuris priskirtas kiekvienam „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simboliui, 

išlieka nepakeistas iki tol, kol žaidėjas pereina į kitą lygį. 

• Kiekvieną kartą žaidėjui perėjus į kitą lygį arba pasiekus nemokamų sukimų žaidimo pabaigą, 

žaidėjas apdovanojamas laimėjimu, lygiu „Multiplier“ (daugiklis) simbolių (skirtų „Golden Scatter“ 

(auksinė sklaida) simboliams) sumai tuose būgnuose, kurie yra padauginami iš statymo arba esamo 

žaidimo lygio „Multiplier“ (daugiklis) daugiklio. 

• „Multiplier“ (daugiklis) suma, kuri priskiriama visiems „Golden Scatter“ (auksinė sklaida)  

simboliams, esantiems būgnuose, rodoma „Level Win“ (lygio laimėjimas) lauke. 

• Pradinis nemokamų sukimų skaičius yra 3. 

• Vienas ar daugiau „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simboliu, besileidžiančių ant būgnų 

nemokamų sukimų metu, iš naujo paleidžia nemokamų sukimų skaičių į 3. 

• Kiekvieną kartą kai žaidėjas pereina į naują lygį, būgnuose visi „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) 

– pranyksta. 

• Nemokami sukimų žaidimas baigiasi, kai nebelieka nemokamų sukimų arba, kai visas žaidimas 

būna pripildytas „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simboliais 5 žaidimo lygyje. 

• Nemokamų sukimų žaidimo pabaigoje, žaidimas grįžta į tą žaidimo etapą, kuriame buvo aktyvuoti 

nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų bendras laimėjimas, nemokamų sukimų žaidimo pabaigoje, pridedamas prie bet 

kurių laimėjimų nuo to žaidimo etapo, kuriame buvo aktyvuota ši funkcija. 

 

„Scatter“ (sklaida) simboliai 

 

• „Scatter“ (sklaida) simboliai skirstomi į du tipus: “Silver Scatter“ (sidabrinė sklaida) ir „Golden 

Scatter“ (auksinė sklaida). 

• „Silver Scatter“ (sidabrinė sklaida) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgno vietoje pagrindiniame 

žaidime.  

• „Golden Scatter“ (auksinė sklaida) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgno vietoje pagrindiniame 

žaidime nemokamų sukimų žaidime. 

 

2.1070 Žaidimas „Adorijos Brangakmeniai“ („Gems of Adoria“) 
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Žaidimo taisyklės: 

 

• „Adorijos Brangakmeniai“ tai 5 būgnų, 3 eilių ir 15 linijų (fiksuotų) vaizdo lošimų žaidimas, turintis 

„Wild“ (laukinis), „Scatter“ (sklaida), „Striking Wilds“ (stulbinantys laukiniai) ir „flipping“ 

(apsiverčiantys) simbolius bei nemokamų sukimų funkciją. 

• Žaidimas yra žaidžiamas 15 žaidimo linijomis (fiksuotomis), 10 monetomis vienai statymo linijai 

ir skirtingomis monetų vertėmis. 

• Žaidimas gali būti žaidžiamas monetomis arba pinigais. Norėdami perjungti pinigus į monetas ir 

atvirkščiai, eikite į žaidimo nustatymus.  

• „Bet“ (statyti) yra statymo monetų ar pinigų suma. 

• Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia „Coin Value“ (Statymo vertė) lauko. 

• „Balance“ (balansas) rodo statymams prieinamą pinigų ar monetų sumą.  

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra sudaromi remiantis mokėjimo lentele. 

• Simbolių išmokėjimo vertes, kurias galite rasti mokėjimo lentelėje, yra dinamiškos ir keičiasi 

atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę. 

• Statymų linijos laimėjimas yra lygus vertėms, nurodytoms mokėjimo lentelėje. 

• Statymų linijos laimėjimai išmokami, jei laimima nuo kairiojo kraštinio būgno iki dešiniojo 

kraštinio būgno. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymų liniją. 

• Vienalaikiai laimėjimai skirtingose linijose yra pridedami. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaida) simbolių, atsirandančių bet kurioje būgnų vietoje pagrindinio 

žaidimo metu aktyvuoja nemokamus sukimus. 

➢ 3 „Scatter“ simboliai = 10 nemokamų sukimų; 

➢ 4 „Scatter“ simboliai = 20 nemokamų sukimų; 

➢ 5 „Scatter“ simboliai = 50 nemokamų sukimų. 

• Nemokami sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymu kaip ir tame žaidimo etape, kuriame buvo 

aktyvuoti nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų žaidimo pabaigoje, bendras nemokamų sukimų laimėjimas yra pridedamas prie 

bet kurių žaidimo laimėjimų, kurie aktyvavo nemokamus sukimus. 

 

Simboliai: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 200 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 200 000 € 
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„Scatter“ (sklaida) 

 

3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, atsirandančių bet kurioje būgnų vietoje pagrindinio žaidimo metu 

aktyvuoja nemokamus sukimus. 

 

„Wild“ (laukinis) 

 

• „Wild“ simbolio pakeitimai išmoka didžiausią galimą laimėjimų kombinaciją už statymo liniją,  

remiantis mokėjimo lentele. 

• „Wild“ simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje pagrindinio žaidimo metu ir nemokamų 

sukimų metu bei gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ (sklaida). 

 

„Striking Wilds“ (stulbinantys laukiniai) 

 

• Kiekvieno sukimo metu atsiranda šansas, kad „Striking Wilds“ funkcija bus aktyvuota. Šios 

funkcijos metu 2-9 „Striking Wilds“ simboliai yra pastatomi ant būgnų atsitiktine tvarka. 

• „Striking Wilds“ simboliai gali būti aktyvuoti pagrindinio žaidimo ir nemokamų sukimų metu. 

• „Striking Wilds“ simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ (sklaida). 

 

„Flipping“ (apsiverčiantys) 

 

• Po kiekvieno sukimo atsiranda šansas, kad „Flipping“ simboliai bus aktyvuoti. 

• 2-5 ištęstiniai simboliai yra pasirenkami atsitiktine tvarka ir gali apsiversti horizontaliai arba 

vertikaliai.  

• Ne daugiau kaip 5 „Flipping“ simboliai gali būti apdovanoti atsitiktine tvarka, kiekvienas „flip“ 

(apversti) išmokės geresnį laimėjimą negu praeitas rezultatas. 

• „Flipping“ simboliai gali atsirasti po „Striking Wilds“ (stulbinantys laukiniai) simbolių ir 

nemokamų sukimų žaidimo. 

• Po to kai „flip“ (apversti) baigėsi, žaidimo laukas yra įvertinami ir išmokami laimėjimai. 

 

2.1071 Žaidimas „Laimingoji Fortūnos Katė“  („Lucky Fortune Cat“) 

 
Nerk į spalvingų sūkurių ir įsimintinų melodijų pasaulį, kad pajustum „Laimingojo Fortūnos Katino“ ir jo 

draugės Darumos, dovanojančios iki 21 nemokamo lošimo, magiją! 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.28 €  

Maks. 140 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 
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• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Fiksuotos eilutės: 28. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 28, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Valiutos režimas 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaiskite 28 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 28 monetų. 

• Už vieną eilutę išmokama pagal tai, kuri laiminga kombinacija yra ilgesnė – iš kairės į dešinę arba 

iš dešinės į kairę. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Pakartotinis lošimas 

 

• Pagrindinio sukimo funkcija įsijungia, jei pagrindinio lošimo metu iškrenta  simbolis. 

•  užfiksuojamas, o kiti simboliai sukami iš naujo. 

• Kiti  simboliai negali pasirodyti PAKARTOTINIS LOŠIMAS funkcijos metu. 

• Laimėjus bet kurio pakartotinio sukimo metu, suteikiama 7 NEMOKAMŲ LOŠIMŲ 

 

Nemokami lošimai 

 

• Bet koks nemokamų lošimų metu iškritęs  simbolis suteikia 7 papildomus nemokamus 

lošimus. 
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• Visi  simboliai lieka užfiksuoti visų kitų nemokamų lošimų metu. 

• Nemokamų lošimų metu gali užsifiksuoti ne daugiau 3  simbolių, t. Y. Galima laimėti ne 

daugiau 21 nemokamą lošimą. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu visuose būgnuose iškrenta  simboliai. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  iškrenta tik 1 - 4 būgnuose lošiant PAGRINDINĮ LOŠIMĄ. 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

     
5 1 500 1 200 800 500 400 

4 - 250 200 150 100 

3 - 20 15 10 10 

 

Mažo laimėjimo simboliai 

 

 

      
5 200 100 75 50 20 10 

4 50 25 15 10 5 5 

3 5 5 5 3 3 3 

 

Laiminčios linijos 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 
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15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 24 

   
 

 

Svarbi informacija 

 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik 

po to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1072 Žaidimas „Nokauto Futbolo Karštinė“ („Knockout Football Rush“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma:  150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ir 1 (€) 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 10, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 
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• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

•  pozicija yra išsaugoma kiekvieno statymo konfigūracijai. 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

• simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Baudos smūgio funkcija įjungiama atsitiktinai, kai 1 - 3  pridedami prie 3 eilutės bet kuriam 

žaidimui. 

• Visi  prilipo prie būgno ir kiekvieno žaidimo pradžioje judėkite 1 eilute aukštyn. 

• Visi  simboliai iš 1 eilutės yra pašalinami kiekvieno žaidimo pradžioje. 

• 3 - 5  simboliai ekrane padaugina visus laimėjimus iš X2. 

• 6 - 8  simboliai ekrane padaugina visus laimėjimus iš X4. 

• 9  simboliai ekrane padaugina visus laimėjimus iš X60. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
     

3 400 250 50 10 5 

 

Horizontalūs ir vertikalūs išmokėjimai 

 

• Bet kuri to paties simbolio horizontali arba vertikali linija išmoka pagal mokėjimo lentelę. 

• Laimėjimai gali keistis arba sutapti toje pačioje eilutėje ar stulpelyje. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 
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o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1073 Žaidimas „Beprotiškas Bloksas“ („Loony Blox“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 25. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaisti 243 linijomis už nustatytą 25 monetų kainą 

• Būdai mokėti iš kairės į dešinę, išskyrus atvejus, kai matomas  simbolis. 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Variantų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

• Laimi tik ilgiausias derinys bet kuria kryptimi. 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 
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Žaidimo funkcijos: 

 

Žemėlapis 

 

• negali keliauti atgal į iškart anksčiau užimtą tašką. 

• prasidės atitinkamai nuo    taškų, kad būtų galima 

atlikti bet kokią statymų konfigūraciją, ir gali keliauti bet kuria atsitiktine kryptimi. 

• padėtis išsaugoma kiekvienai statymo konfigūracijai. 

 

Nemokami lošimai 

 

Pasibaigus funkcijai, visi simboliai perkeliami iš  taškų. 

 

Charakterio funkcija 

 

• PAGRINDINIO ŽAIDIMO metu   arba  ekrane pasirodys iki 250 sukinių, po to 

simbolis bus pakeistas kitu atsitiktiniu simboliu. 

• Jei  yra matomas: Bet kuris  , esantis laimėjusiame derinyje, išsiplečia, kad apimtų visas 

būgnų pozicijas prieš išmokant išmokas. 

• Jei matomas  : Laimėjimai moka abipusiai. 

• Jei matoma  : Bet kuri 2 - 5 būgnuose užsiblokuos bet kokiam atsitiktiniam sukimui ir nusileis 

identiškais simboliais. 

 

Simboliai: 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

     
5 250 250 80 40 30 

4 - 150 50 30 20 

3 - 15 10 8 7 
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 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Mažų laimėjimų simboliai 

 

 

    
5 25 20 15 10 

4 8 6 4 3 

3 5 4 3 2 

 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Simbolių simboliai 

 

 

   

5 10 10 10 

4 3 3 3 

3 2 2 2 

 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1074 Žaidimas „Prabangus Fa Cai Shen“ („Fa Cai Shen Deluxe“) 
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Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.28 €  

Maks. 140 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 28, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• išsiplečia nuo CENTRO, kai nusileidžia 2, 3 IR 4 eilutėms , ir iš VIRŠAUS arba APAČIOS, 

nusileisdami atitinkamai 1 IR 5 eilutėms. 

• simboliai išmoka ir veikia kaip  simboliai. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• 8 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 3  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• 18 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 4  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• 28 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 5  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 
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• 88 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 6  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

•  simbolis kiekvieno sukimo metu ekrane pasirodys du kartus, bet ne ant gretimų būgnų. 

• Prieš pradedant bet kokį atsitiktinį nemokamą žaidimą, tarp 3 - 24 simboliai pasikeičia į tą patį 

atsitiktinį simbolį, kuris yra vienas iš      ir  . 

•  neiškrenta NEMOKAMUOSE SUKIMUOSE. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

 

3 18 

 

• Bet kuris  plečiamas, kad apimtų 3 būgno pozicijas prieš išmokant išmokas. 

•  pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

• 1, 2 ARBA 3  gali būti rodomi PAGRINDINIAME ŽAIDIME , bet ne ant gretimų būgnų. 

 

Sklaidos simbolis: 

 

 

 
6 88 

5 28 

4 8 

3 1 

 

• Už bet kur atsiradusius  suteikiamas laimėjimas. 

• laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 
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6 2 888 888 588 

5 288 188 88 

4 58 58 38 

3 18 18 8 

 

   

6 388 288 188 

5 88 58 58 

4 38 28 28 

3 8 5 5 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 

 

 

   
6 158 128 88 

5 38 38 28 

4 18 18 8 

3 5 5 3 

 

   
6 58 38 28 

5 28 18 18 

4 8 5 5 

3 3 2 2 

 

Horizontali ir vertikali moka: 

 

• Bet kuri to paties simbolio horizontali arba vertikali linija išmoka pagal mokėjimo lentelę. 

• Vienoje eilutėje ar stulpelyje gali būti daugiau nei 1 laimėjimas. 

• Laimėjimai gali keistis arba sutapti toje pačioje eilutėje ar stulpelyje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už bet kurį derinį. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 

Svarbi informacija: 

 



78 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1075 „Neklaužada Kalėdų Senelis“ („Naughty Santa“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.30 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 432, o bendras statymas monetomis fiksuotas 30. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaisti 432 linijomis už nustatytą 30 monetų kainą 

• Mokėjimo būdai, jei paeiliui einate iš kairiojo stulpelio į dešinę. 
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• Laimi tik ilgiausias derinys bet kuria kryptimi. 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• 8 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 3  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• 12 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 4  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• 25 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 5   pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• neiškrenta NEMOKAMUOSE SUKIMUOSE. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą 

 

Daugiklis: 

 

Visos pergalės yra atsitiktinai padaugintos iš X1 X2 X4 X6 X8 arba X10 už kiekvieną sukimą. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

•  ir  simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

• Prieš išmokant laimėjimus, bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis  išsiplečia į  

, kad užsidengtų visą būgną. 

•  rodomi tik ant 1 ir 5 būgnų. 

• Bet kuris išplėstas  atsitiktinai gali pavirsti į  ir padauginti visus laimėjimus iš X2 

kiekvienam laimėtam deriniui, kuriame jis pasirodo. 

• daugikliai dauginami bet kuriam laimėjusiam deriniui. 

 

Sklaidos simbolis 
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5 20 

4 5 

3 1 

 

•  laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

•  laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Už bet kur atsiradusius  suteikiamas laimėjimas. 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

     

5 250 250 120 80 40 

4 - 120 75 50 20 

3 - 10 7 5 5 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 

 

 

    

5 25 20 15 10 

4 15 10 7 5 

3 4 4 3 3 

 

Sprogdinantys krekeriai 

 

Iki 4    ir  simbolių gali sprogti ir aptikti  simbolius bet 

kokiam sukimui. 

 

Koliziniai simboliai 

 



81 

 

   ir  simboliai gali nusileisti kaip 2X2 arba 3X3 simboliai bet kokiam 

atsitiktiniam sukimui. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1076 Žaidimas „Labai Karštas Helovinas“ („Hot Hot Halloween“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 20, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Žaidimo funkcijos: 
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„Hot Hot“ (Karštas karštas) 

 

• „HOT HOT“ (karštas karštas) funkcija atsitiktinai aktyvuojama bet kurio sukimo metu. 

• Ekrane pasirodantys   

arba  simboliai gali atitinkamai pasikeisti į        

  arba  simbolius ir būti skaičiuojami kaip 2 simboliai. 

• Ekrane pasirodantys  simboliai gali atsitiktinai pavirsti į  simbolį ir būti 

skaičiuojami kaip 3 simboliai. 

 

Nemokami lošimai 

 

• 6 NEMOKAMI SUKIMAI aktyvuojami, jeigu 3 ar daugiau  simbolių pasirodo iš kairės į 

dešinę ARBA iš dešinės į kairę (mažiausiai  ir  ant 1 ir 2 būgnų ARBA ant 4 ir 5 

būgnų). 

• 12 NEMOKAMŲ SUKIMAI aktyvuojami, jeigu 3 ar daugiau  simbolių pasirodo iš kairės 

į dešinę ARBA iš dešinės į kairę (mažiausiai  ir  ant 1 ir 2 būgnų su  ir 

 ant 4 ir 5 būgnų) 

• Bet koks laiminčioje kombinacijoje pasirodantis simbolis bus užrakintas likusiuose nemokamuose 

lošimuose (išskyrus pagrindiniame lošime) 

• Užrakinti simboliai gali dvigubėti arba trigubėti, ir likti likusiems lošimams. 

• Daugiausia 24 simbolių gali būti užrakinti bet kokia atsitiktine tvarka. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

• ir  simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 
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• pasirodo tik ant 1, 2, 4 ir 5 būgnų. 

•  nesuteikia laimėjimų. 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

      
15 25 000 - - - - - 

14 4 000 - - - - - 

13 1 200 - - - - - 

12 800 - - - - - 

11 750 - - - - - 

10 600 1 500 1 000 800 500 450 

9 500 750 500 200 175 155 

8 400 250 200 175 150 130 

7 300 200 150 125 100 90 

6 150 175 120 100 75 65 

5 100 75 60 50 40 35 

4 40 30 25 25 25 20 

3 10 5 5 5 5 5 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 

 

 

    
10 400 350 300 250 

9 140 125 110 100 

8 120 100 90 80 

7 80 70 60 50 

6 60 50 40 30 

5 30 30 20 20 

4 18 15 12 12 

3 3 3 3 3 

 

Horizontalūs laimėjimai: 

 

• Simboliai suteikia laimėjimą, jei sutampa kiekvienoje gretimoje linijoje. 

• Visi deriniai, kuriuose yra mažiausiai vienas nelaukinis simbolis, suteikia laimėjimą už kiekvieną 

liniją. 

• Pridedami laimėjimai iš skirtingų linijų. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 
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• 1 eilutė daugina pergales iš X1 

• 2 eilutė daugina pergales iš X2 

• 3 eilutė daugina pergales iš X3 

• 4 eilutė daugina pergales iš X2 

• 5 eilutė daugina pergales iš X1 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1077 Žaidimas „Būrėjai Trokšta Karo“ („Wizards Want War“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Fiksuotos eilutės: 25. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 25, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 
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o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurai kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Maksimalų RTP galima pasiekti pasirinkus vedlį, kurio LAIMĖJIMAI yra DAUGIAUSIAI, arba, 

jei lygus, pasirinkus  . 

• Žaiskite 25 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 25 monetų. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Kolekcijos išsaugomos kiekvienai statymo konfigūracijai 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Dvikovos 

 

• DVIKOVA suveikia, kai atitinkamai ant 1 ir 5 ritinių atsiranda  ir  . 

• Atrodo, kad ratas atskleidžia 5 galimus laukinius          

ir  derinius 

• Ratas sukasi norėdamas pasirinkti TIK VIENĄ laukinį derinį. 

• PAGRINDINIO ŽAIDIMO metu nugalėtojas yra pirmasis vedlys, smogiantis TRIS kartus. 

• NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu pasirinktam vedliui garantuojama, kad jis laimės bet kurią dvikovą 

VIENU smūgiu. 

 

• Užbaigus dvikovą, pasirinktas laukinis derinys bus išdėstytas atsitiktine tvarka ant būgnų. 

• Jei  yra laimėjęs vedlys, visi laimėjimai padauginami iš X3. 

• Jei  yra laimėjęs vedlys, visi laimėjimai padauginami iš X2. 

• Jei vedlys laimi 15 dvikovų, kaip atitinkamai pažymėtos  ir  atitinkamai už  

ir  , kitas sukimas paskirs „Wild“ kombinaciją ir visus laimėjimus padaugins iš atitinkamo 

„Wizard“ daugiklio. Jei dvikova suaktyvina tą patį sukimąsi, daugikliai dauginami kartu. Po to 

surinkimo skaitiklis atstatomas į 0. 

 



86 

 

Nemokami lošimai 

 

• 10 NEMOKAMI SUKIMAI yra apdovanojami, kai  ir  atsiranda atitinkamai ant 2 ir 4 būgnų 

BAZINIO ŽAIDIMO ir NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU . 

• Prieš pradėdami tik nemokamus žaidimus, atitinkamai pasirinkite  arba  kaip  arba  kaip pasirinktą 

vedlį. 

• Garantuojama, kad dvikova įvyks per NEMOKAMUS SUKIMUS. 

• Už vieną eilutę išmokama pagal tai, kuri laiminga kombinacija yra ilgesnė – iš kairės į dešinę arba 

iš dešinės į kairę. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

 

5 400 

 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus  ir  simbolius. 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

     
5 350 300 240 180 120 

4 120 80 60 50 40 

3 30 20 15 10 10 

 

Mažų laimėjimų simboliai 

 

 

    
5 100 80 60 50 

4 10 10 10 10 

3 5 5 5 5 

 

Laiminčios linijos: 
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• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Tik ilgiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 24 25 

    
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1078 „Milžiniški Brangakmeniai“ („Colossal Gems“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.30 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Fiksuotos eilutės: 30. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 30, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 
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• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurai kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaiskite 30 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 30 monetų. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

• Bet koks laimėjimas PAGRINDINIO LOŠIMO METU suteikia PAKARTOTINĮ SUKIMĄ. 

• Bet kuris laimėjimas, LAIMĖTAS PAKARTOTINIŲ LOŠIMŲ METU, suteikia dar vieną 

PAKARTOTINĮ LOŠIMĄ. 

• 1ST PAKARTOTINIO SUKIMO METU tikrai iškris bent vienas 2X2 simbolis. 

• 2ND PAKARTOTINIO SUKIMO METU tikrai iškris bent vienas 3X3 simbolis. 

• 3RD PAKARTOTINIO SUKIMO METU tikrai iškris bent vienas 4X4 simbolis. 

• Laimėjus 3 PAKARTOTINIUS SUKIMUS iš eilės suteikiama NEMOKAMŲ LOŠIMŲ: 6. 

• NEMOKAMŲ LOŠIMŲ metu visi simboliai gali iškristi kaip 2X2 3X3 ir 4X4 simboliai, įskaitant  

simbolį. 

• NEMOKAMUOSE LOŠIMUOSE kiekvieno sukimo metu garantuotai iškris bent vienas 2X2, 3X3 

ar 4X4 simbolis. 

• 2X2 3X3 ir 4X4 simboliai iškrenta tik 2, 3, 4 IR 5 būgnuose. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Pakartotiniai sukimai ir nemokami sukimai. 

 

Simboliai: 
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Laukinis simbolis 

 

• simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  iškrenta tik NEMOKAMUOSE SUKIMUOSE. 

• nesuteikia laimėjimų. 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

   

6 1 800 900 400 

5 600 400 200 

4 40 25 15 

3 25 10 5 

 

Mažo dydžio laimėjimai 

 

 

   

6 300 180 50 

5 100 50 10 

4 10 5 5 

3 5 3 3 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 24 25 26 27 28 
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29 30 

  
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1079 Žaidimas „Nuva“ („Nuwa“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.28 €  

Maks. 140 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Fiksuotos eilutės: 28. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 28, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 
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o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu.  

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės 

 

• Žaiskite 28 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 28 monetų. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• 8 nemokami lošimai yra suteikiami, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

•  iškrenta tik 1 IR 3 būgnuose žaidžiant NEMOKAMUOSE SUKIMUOSE.  

• Bet kuris iš arba simbolių, iškritęs laiminčioje kombinacijoje, 

surenkamas. 

• Surinkus visus 5 simbolius, įsijungia PREMIJOS FUNKCIJA. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Premija 

 

• PREMIJOS FUNKCIJOS pradžioje papildomai suteikiama 5 NEMOKAMUS SUKIMUS. 

• Likę PREMIJOS FUNKCIJOS NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami PREMIJOS FUNKCIJOS 

metu. 

• Kiekviename sukime  pasirodys ekrane DUKART. 

• Visi laimėjimai yra padvigubinami. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Simboliai: 



92 

 

 

Laukinis simbolis 

 

•  pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

•  pasirodo tik 1 IR 3 būgnuose PAGRINDINIAME LOŠIME. 

• Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis  simbolis išsiplečia, 

kad uždengtų visą būgną. 

 

Sklaidos simbolis 

 

 

5 100 

4 10 

3 3 

 

• laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

• laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Už bet kur atsiradusius  suteikiamas laimėjimas. 

• simboliai pasirodo tik PAGRINDINIAME LOŠIME. 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

    
5 1 000 750 500 400 

4 350 170 100 40 

3 20 10 10 10 

 

Mažų laimėjimų simboliai 

 

 

     
5 300 200 150 75 20 
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4 30 20 10 5 5 

3 5 5 5 3 3 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 24 25    

       
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1080 Žaidimas „Pašėlę Vilkikai“ („Wild Trucks“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.15 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ir 1 (€). 

• Fiksuotos eilutės: 15. 
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• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Bet kuris       ir  surenkamas tik 1, 2, 3, 4 IR 5 būgnuose, kai tik 

nusileidžiate ir rodomas kiekvieno būgno viršuje. 

• Po  išplėtimo paleidimo išlieka perteklinių kolekcijų. 

• Žaiskite 15 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 15 monetų. 

• Statymo eilės išmoka iš eilės pradedant nuo bet kurios statymo eilės vietos. 

• Tik ilgiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

• Kolekcijos išsaugomos kiekvienai statymo konfigūracijai 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• Tas pats SUNKVEŽIMIS ar  simbolis, iškritęs 1 kartą 1, 3 IR 5 būgnuose įjungia 

NEMOKAMUS SUKIMUS. 
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• Jei įjungiantis simbolis yra     arba  , atitinkamai gauni 25, 20, 15, 

12 ar 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ. 

• Jei   iškrenta 1, 3 IR 5 būgnuose, gauni 75 NEMOKAMUS SUKIMUS. 

• Kelių įjungimo derinių suteikti NEMOKAMI SUKIMAI SUMUOJAMI. 

• Kai vienoje eilutėje iškrenta 2 AR DAUGIAU VIENODŲ SUNKVEŽIMIO simbolių, visi 

simboliai tarp tokio paties kairiausio ir dešiniausio SUNKVEŽIMIO simbolio pakeičiami 

SUNKVEŽIMIO simboliu prieš išmokant laimėjimą (tik ilgiausias ir daugiausiai laimintis 

SUNKVEŽIMIO simbolis kiekvienoje eilutėje) 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  suteikia laimėjimą tik tuo atveju, jei pasirodo 5 linijoje. 

• Surink besileidžiančius 4 iš       simbolių atitinkamai 1, 2, 3, 4 IR 5 

būgnuose, kad atitinkamame būgne tame pačiame sukime gautum besiplečiantį  prieš išmokant 

laimėjimą. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

 

 

 
 

     

5 75 000 1 200 900 800 700 600 

4 - 250 200 150 120 80 

3 - 25 20 20 15 15 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 
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5 500 400 200 150 120 100 

4 60 50 40 30 20 10 

3 10 10 10 5 5 5 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 

     
6 7 8 9 10 

     
11 12 13 14 15 

     
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1081 Žaidimas „Laimingas Laimingas“ („Lucky Lucky‘) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.25, 0.5, 1, 2, 5 ir 10 (€). 

• Fiksuotos eilutės: 1. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 3, 5 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 1, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 
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• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą 

pinigais ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas 

dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis simbolis 

 

 
3 50 

 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  atskleidžia X2 arba X3 daugiklį atsitiktinai. 

•  daugikliai dauginami bet kuriam laimėjusiam deriniui. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

       
3 25 20 10 5 3 2 1 
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Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik 

po to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1082 Žaidimas „Prabangūs Egiptietiški Sapnai“ („Egyptian Dreams Deluxe“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 243 - 3125, o bendras statymas monetomis fiksuotas 25. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 25, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 
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• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Išmokamas tik didžiausias kiekvienos linijos laimėjimas. 

• Būdai, prasidedantys 3 arba 4  simboliais, nutraukia bet kokius vėlesnius derinius. 

• Žaisti 243 - 3125 linijomis už nustatytą 25 monetų kainą 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

• Laimėjimai išmokami, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Variantų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

• Išmokamas tik didžiausias kiekvienos linijos laimėjimas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Premija 

 

 

5 100 

4 10 

3 2 

2 1 

 

•  laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

•  laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

•  simboliai išmoka iš kairės į dešinę PAGRINDINIAME LOŠIME. 

• Bet kur atsiradę  simboliai suteikia laimėjimą PREMIJINIAME LOŠIME. 

 

Funkcijos atrakinimas 

 

•  atrakina, kai  pasirodo tiesiogiai po  bet kuriame lošimo režime. 

• Žaidimo linijų skaičius padidėja visiems lošimo režimams, kai statymas yra 25 monetos. 

• 30 NEMOKAMŲ LOŠIMŲ yra suteikiami, kai visi  yra atrakinami PAGRINDINIO 

LOŠIMO METU, ir pridedami prie kitų nemokamų lošimų, laimėtų PAKARTOTINIO arba 

PAGRINDINIO LOŠIMO METU (jei tokių buvo). 
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• Kiekvienas statymo derinys prasidės su 10  . 

•  yra išsaugomi kiekvienai statymo konfigūracijai. 

 

Pakartotinis lošimas 

 

• Vienas PAKARTOTINIS LOŠIMAS aktyvuojamas, kai 2 - 4  pasirodo iš KAIRĖS Į 

DEŠINĘ. 

•  yra užrakinami vienoje vietoje, o tuo tarpu visi kiti simboliai PAKARTOTINAI SUKASI. 

• 10, 15, 20 arba 30 NEMOKAMŲ SUKIMŲ yra atitinkamai suteikiami, kai 2, 3, 4 ar 5  

pasirodo bet kur ant būgnų. 

• PAKARTOTINIS LOŠIMAS yra žaidžiamas naudojant tokio pačio dydžio statymą kaip ir 

pradiniame lošime. 

 

Nemokami lošimai 

 

• 30 PAPILDOMŲ NEMOKAMŲ SUKIMŲ yra suteikiami, jei 5  pasirodo bet kur ant būgnų 

PAGRINDINIO LOŠIMO METU. 

• 10 PAPILDOMŲ NEMOKAMŲ SUKIMŲ yra suteikiami, jei 3 AR DAUGIAU  pasirodo bet kur 

ant būgnų NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU. 

• Pasibaigus funkcijai,  yra atkuriami į savo pradinę padėtį už kiekvieną aktyvų statymo derinį. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą 

 

Simboliai: 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

     

5 500 500 250 200 200 

4 150 150 100 75 75 

3 10 10 10 10 10 

 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

 

Mažo dydžio laimėjimai 
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5 150 150 100 

4 60 60 50 

3 5 5 5 

 

   

5 100 50 50 

4 50 15 15 

3 5 5 5 

 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1083 Žaidimas „Kalėdų Senelio Kaimas“ („Santa‘s Village“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.15 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ir 1 (€) 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 & 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 15, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 
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• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Žemėlapis 

 

• ŽEMĖLAPIO FUNKCIJA aktyvuojama, jei bet kuris  simbolis pasirodo laiminčiame derinyje 

PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

• pajudės per 1 tašką už kiekvieną aktyvuojantį  simbolį. 

•  nėra naudojamas pradiniame derinyje. 

• Jei yra kelios kryptys, atsitiktine tvarka bus parinkta viena kryptis. 

•  negali grįžti atgal į prieš tai užimtą tašką. 

• Jei  sustoja ant  taško, bus aktyvuota papildoma funkcija. 

•  pradės eiti nuo  taško kiekvienoje statymo konfigūracijoje ir galės eiti bet kuria 

kryptimi. 

•  pozicija yra išsaugoma kiekvieno statymo konfigūracijai. 

 

Kalėdų Senelio nemokami lošimai 
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•  nesuteikia laimėjimų. 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  simbolis pasirodys ekrane vieną ar du kartus kiekvieno lošimo metu, tačiau ne ant greta 

esančių būgnų. 

• Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis  simbolis išsiplečia, 

kad uždengtų visą būgną. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 

Rogučių nemokami lošimai 

 

 
 

• 2 - 4 papildomi  simboliai gali atsitiktinai atsirasti ant būgnų prieš jiems sustojant. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 

Kibūs papildomi lošimai 

 

 
 

• Bet kuris laimintis derinys NEMOKAMUOSE SUKIMUOSE suteiks 2 PAPILDOMUS SUKIMUS 

ir papildomą nemokamą lošimą. 

• Laimintys deriniai prisikabina prie būgnų, kol KIBŪS PAPILDOMI LOŠIMAI aktyvūs. 

• Visi kibūs simboliai bus panaikinti pasibaigus KIBŪS PAPILDOMI LOŠIMAI. 
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• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

 

      

5 7 500 5 000 2 500 1 250 1 000 750 

4 - 750 600 500 400 250 

3 - 20 15 15 10 10 

2 - 5 - - - - 

 

      

5 500 400 250 200 150 100 

4 200 150 100 75 50 25 

3 10 10 5 5 5 5 

2 - - - - - - 

 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  5 suteikia laimėjimą tik tuo atveju, jei pasirodo linijoje. 

 

Horizontalūs laimėjimai: 

 

• Simboliai suteikia laimėjimą, jei sutampa kiekvienoje gretimoje linijoje. 

• Visi deriniai, kuriuose yra mažiausiai vienas nelaukinis simbolis, suteikia laimėjimą už kiekvieną 

liniją. 

• Pridedami laimėjimai iš skirtingų linijų. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 
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o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1084 Žaidimas „Riedantis Rodžeris“ („Rolling Roger“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI LOŠIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 25, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra pridedami 

• Laimėjimas išmokamas tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį. 

• Žaisti tik su 25 monetomis. 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

•  prasideda ant 3 būgno 3 pozicijoje kiekvieno statymo konfigūracijai. 

•  skaičiavimas prasideda nuo 0 kiekvienai statymo konfigūracijai. 

• vieta ir  skaičius yra išsaugomi kiekvienai statymo konfigūracijai. 

 

Žaidimo funkcijos: 
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Besisukantys laimėjimai 

 

• Kiekvieną sukimą  suksis iš 3 į 15 pozicijas, įskaitant iš pradžių užimtą poziciją, tačiau toje 

pačioje vietoje nesisuks du kartus. 

• Kiekvienas simbolis, ant kurio buvo apsisukta, yra kaupiamas, o jo kiekis padidinamas 1 kartą kaip 

nurodoma BESISUKANČIŲ LAIMĖJIMŲ™ SKAIČIUOKLĘ. 

• Jei  sukasi virš  simbolio, visų simbolių sumos yra didinamos 1 kartą, įskaitant 

simbolius, kuriuos vis dar galima surinkti. 

•  pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

•  simboliai suteikia laimėjimą tik tuo atveju, jei nesurinktas nė vienas kitas simbolis. 

•  simbolių negalima kaupti. 

• Jei  sukasi virš    arba  simbolių PAGRINDINIS LOŠIMAS,  

skaitiklis padidinamas 1 kartą. 

• Daugiausiai galima surinkti 120  . 

• Kai  sustoja,  nukrenta iki apačios, o visi simbolių deriniai išmoka pagal 

IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ. 

• Surinkus daugiau nei 6 bet kokius simbolius, papildomai prie 6X laimėjimo už kiekvieną surinktą 

papildomą simbolį skiriamas 6X laimėjimas. 

• BESISUKANTYS LAIMĖJIMAI™ yra padauginami iš statymo lygio. 

 

Simboliai: 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

  
 

   

6 5 000 2 500 1 500 1 000 600 

5 2 500 1 250 750 500 300 

4 125 250 200 125 100 

3 50 40 30 25 20 

 

Mažų laimėjimų simboliai 
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6 400 250 150 100 50 

5 200 125 75 50 25 

4 50 25 20 15 10 

3 15 10 10 5 5 

 

Sklaidos simbolis 

 

• 4 iš  išmoka 10X bendros statymo sumos. 

• 5 iš  išmoka 100X bendros statymo sumos. 

•  laimėjimai pridedami prie BESISUKANTYS LAIMĖJIMAI™. 

•  simboliai gali pasirodyti surinkus 40 arba dar daugiau  . 

•  simbolis nerodomas NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. 

 

Nemokami lošimai 

 

• Bet kurioje vietoje atsiradę 3 AR DAUGIAU  aktyvuoja funkciją 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Kiekvienas nemokamas lošimas kainuoja 1  . 

• Jei  sukasi ant arba  simbolių, simbolis gali 

atsitiktinai pavirsti  simboliu už 5  . Daugiau jokie  simboliai negali pasirodyti. 

• Nemokami sukimai yra žaidžiami iki tol, kol nebelieka  . 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 
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o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1085 Žaidimas „Tortų Slėnis“ („Cake Valley“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI LOŠIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€). 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 25. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Išmokamas tik didžiausias kiekvienos linijos laimėjimas. 

• Būdai, prasidedantys 3 arba 4  simboliais, nutraukia bet kokius vėlesnius derinius. 

• Žaisti 243 linijomis už nustatytą 25 monetų kainą 
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•  ,  ir  pozicijos yra išsaugomos kiekvieno lošimo metu. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Aktyvuojantys simboliai išlieka užrakinti NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu ir juda kartu su 

želė gabaliukais. 

• Išmokamas tik didžiausias kiekvienos linijos laimėjimas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Žalios želė režimas 

 

• ŽALIOS ŽELĖ REŽIMAS yra įjungiamas pasirinkus  želė gabaliuką ŽELĖ PASIRINKIMAS. 

• 2  želė gabaliukai pasirodys ant 2 ir 4 stulpelių. Pradedant nuo 2 linijos pirmo PAGRINDINIS 

LOŠIMAS metu. 

• Kiekvienas želė gabaliukas juda aukštyn arba žemyn kiekvieno PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 15 nemokami sukimai yra suteikiami, jei tas pats arba  simbolis pasirodo ant visų želė 

gabaliukų. 

•  želė gabaliukai nejuda NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. 

• Laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. Jei nelaimima, 

visi laimėjimai iš dešinės į kairę yra dauginami iš X8. 

 

Geltonos želė režimas: 

 

• GELTONOS ŽELĖ REŽIMAS yra įjungiamas pasirinkus  želė gabaliuką ŽELĖ 

PASIRINKIMAS. 

• 3  želė gabaliukai pasirodys ant 1, 2 ir 3 linijų. Pradedant nuo 3 stulpelio pirmame 

PAGRINDINIS LOŠIMAS 

• Kiekvienas želė gabaliukas judės į kairę arba į dešinę kiekvieno PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 12 nemokami lošimai yra suteikiami, jei tas pats arba  simbolis pasirodo ant visų želė 

gabaliukų. 

•  želė gabaliukai toliau juda NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. 

• Laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. Jei nelaimima, 

visi laimėjimai iš dešinės į kairę yra dauginami iš X5. 

 

Raudonos želė režimas 

 

• RAUDONOS ŽELĖ REŽIMAS yra įjungiamas pasirinkus  želė gabaliuką ŽELĖ 

PASIRINKIMAS. 
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• 4  želė gabaliukai pasirodys ekrane. Atitinkamai pradedant nuo 2 ir 4 stulpelių, ir 1 ir 3 linijų 

pirmame PAGRINDINIS LOŠIMAS 

• Kiekvienas želė gabaliukas kils į viršų, leisis į apačią, judės į kairę ir dešinę kiekvieno 

PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 8 nemokami lošimai yra suteikiami, jei tas pats arba  simbolis pasirodo ant visų želė 

gabaliukų. 

•  želė gabaliukai toliau juda NEMOKAMI LOŠIMAI funkcijos metu. 

• Laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę NEMOKAMI LOŠIMAI funkcijos metu. Jei nelaimima, 

visi laimėjimai iš dešinės į kairę yra dauginami iš X3. 

 

Simboliai: 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

     
5 400 300 250 200 150 

4 120 100 75 50 40 

3 10 10 5 5 4 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 

 

 

     
5 90 60 50 40 30 

4 30 25 20 15 10 

3 4 3 3 2 2 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas.  

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 
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2.1086 Žaidimas „Mirtinas Pabėgimas“ („The Dead Escape“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.30 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Fiksuotos eilutės: 30. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaidžiama visomis 30 linijomis. 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę, arba nuo dešiniausio būgno į kairę. 

• Bus išmokamas tik didžiausias laimėjimas ant kiekvienos pasirinktos linijos abejomis kryptimis. 

• Už bet kur atsiradusius  suteikiamas laimėjimas. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Dvikovos 
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• Dvikovos gali vykti arba PAGRINDINIAME LOŠIME, arba NEMOKAMUOSE SUKIMUOSE. 

• Dvikovos žaidžiamos sustojus būgnams ir prieš laimėjimų išmokėjimą. 

• Jei vyksta kelios dvikovos, atsitiktine tvarka bus parinkta viena dvikova. Pasibaigus šiai dvikovai, 

sekanti dvikova bus taip pat parenkama atsitiktine tvarka. 

• Dvikova aktyvuojama, kai toje pačioje linijoje šalia  simbolio pasirodo  arba  

simbolis. 

• Besisukanti moneta nulems dvikovos rezultatą. 

• Jei rezultatas yra  , tai: 

•  ar  simbolį pakeis  simbolis. 

• Papildomas dvikovas gali aktyvuoti pakeistas  simbolis. 

• Jei rezultatas yra  , tai: 

1) simbolis išsiplečia į  simbolį ir uždengia visą būgną. Jokie kiti būgne esantys 

simboliai negali aktyvuoti tolimesnių dvikovų. 

2) Papildomas dvikovas gali aktyvuoti po pasibaigusios kovos likę  ar  simboliai. 

 

Nemokami lošimai 

 

• 15 nemokami sukimai yra suteikiami, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

•  simbolis nerodomas NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. 

•  simbolis gali pasirodyti ekrane tik vieną kartą kiekvieno nemokamo lošimo metu. 

• Už kiekvieną bet kur atsiradusį  yra suteikiamas 1 nemokamas lošimas. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Simboliai: 

 

Pakaitinis 
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5 500 

4 150 

3 50 

 

•  pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

•  pasirodo tik 1, 3 & 5 būgnuose PAGRINDINIAME LOŠIME. 

•  pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

• Bet kurioje pasirinktoje lošimo linijoje  simbolio pakaitalas išmoka kaip  simbolis. 

 

Sklaidos 

 

 

5 50 

4 10 

3 3 

 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

    

5 500 500 300 200 

4 150 150 100 75 

3 50 50 25 20 
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5 100 75 50 50 50 50 - 

4 25 20 15 15 10 10 - 

3 10 10 5 5 5 5 - 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 6 

      
7 8 9 10 11 12 

      
13 14 15 16 17 18 

      
19 20 21 22 23 24 

      
25 26 27 28 29 30 

      
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1087 Žaidimas „Panda Panda („Panda Panda“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.30 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI LOŠIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 30. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaisti 243 linijomis už nustatytą 30 monetų kainą 

• Visi išmokėjimai iš kairės į dešinę yra suteikiami, jei visi iš kairės į dešinę laimėjimai yra didesni 

nei iš dešinės į kairę, arba visi išmokėjimai iš dešinės į kairę yra suteikiami, jei visi iš dešinės į kairę 

laimėjimai yra didesni nei iš kairės į dešinę. 

• Laimėjimas išmokamas tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį. 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

•  nesuteikia laimėjimų. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 
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• 10 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 3 AR DAUGIAU  pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

• Kiekvieno nemokamo žaidimo metu  simbolis nusileidžia į aktyvuojančio derinio poziciją ir 

tampa  simboliu, kuris kiekviename nemokame lošime prasideda nuo kairiausios vietos ir 

pajuda į dešinę, į sekančią vietą. Pasiekus dešiniausią vietą, kitame nemokamame žaidime jis bus 

sugrąžintas atgal į kairiausią poziciją. Be to, simbolis atsitiktinai gali pavirsti į  ir kitus 

 simbolius. 

• Kiti  simboliai negali pasirodyti NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. 

• Jei nelaimima nemokamame lošime, suteikiamas papildomas lošimas. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

•  pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

•  pasirodo ant visų būgnų. 

• Kiekvienas  simbolis gali atsitiktine seka pavirsti į  simbolį ir būti skaičiuojamas 

kaip 2 simboliai. 

•  5 suteikia laimėjimą tik tuo atveju, jei pasirodo linijoje. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

 

 

      

10 750 - - - - - 

9 600 500 450 400 350 300 

8 575 300 275 250 225 200 

7 550 200 175 150 125 110 

6 525 125 115 100 90 75 

5 500 80 70 60 50 40 

4 - 20 20 15 15 10 
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3 - 10 10 10 5 5 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 

 

 

     
9 250 200 150 100 50 

8 175 150 100 50 25 

7 95 75 60 40 20 

6 65 55 40 25 15 

5 35 30 27 21 15 

4 10 9 6 6 6 

3 5 3 3 3 3 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1088 Žaidimas „Griausmo Paukštis“ („Bird of Thunder“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.30 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Fiksuotos eilutės: 30. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 
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• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaidžiama visomis 30 linijomis. 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Už bet kur atsiradusius  suteikiamas laimėjimas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• 10 NEMOKAMI SUKIMAI yra suteikiami, kai 3 AR DAUGIAU  simbolių pasirodo bet kur 

ant būgnų PAGRINDINIAME žaidime. 

•  nesuteikia laimėjimų nemokamų lošimų metu. 

• Už kiekvieną bet kur atsiradusį  yra suteikiami 1 nemokami lošimai. 

• Už kiekvieną bet kur atsiradusį \  pasirodys Perkūno paukštis, kuris skris į bet kurį atsitiktinį 

simbolį, kuris nėra  simbolis, įskaitant  simbolius, ir pakeis simbolį į  . 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 
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Simboliai: 

 

Pakaitinis 

 

 

5 1 250 

4 250 

3 30 

 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

 

Sklaidos 

 

 

5 10 

4 3 

3 1 

 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

     

5 1 250 500 250 150 100 

4 250 150 150 70 50 

3 30 20 20 10 10 

 

 

     

5 60 50 50 40 40 

4 25 20 20 15 15 

3 7 7 7 5 5 

 

Laiminčios linijos: 
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1 2 3 4 5 6 

      
7 8 9 10 11 12 

      
13 14 15 16 17 18 

      
19 20 21 22 23 24 

      
25 26 27 28 29 30 

      
 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1089 Žaidimas „Koi Vartai“ („Koi Gate“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.18 €  

Maks. 90 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Fiksuotos eilutės: 18. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 
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• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaidžiama visomis 18 statymo linijomis. 

• Linija laimi, jei seka yra iš kairiausio būgno į dešinę, ir jei seka yra nuo dešiniausio būgno į kairę. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

• Surinkus atitinkamus simbolius linijoje, bus išmokamas 5 laimėjimas abejomis kryptimis (iš kairės 

į dešinę ir iš dešinės į kairę). 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai lošimai 

 

• 1 pakartotinis lošimas yra suteikiamas, kai 1 ar daugiau  simbolių pasirodo ekrane. 

• Pakartotinis lošimas yra suteikiamas, kai 1 ar daugiau  simbolių pasirodo ekrane pakartotinių 

lošimų metu. 

• Pakartotiniai lošimai nesibaigia ir tęsiasi iki tol, kol ekrane nebepasirodo nė vienas  simbolis. 

• Visi prizai yra PADVIGUBINTA pakartotinių lošimų metu. 

• Pakartotiniams lošimams galioja pradiniame žaidime nustatytos lošimo linijos ir statymo dydis. 

 

Simboliai: 

 

Pakaitinis 
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•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Prieš išmokant laimėjimus, bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis  išsiplečia į  , 

kad užsidengtų visą būgną. 

•  simboliai rodomi tik 2, 3 & 4 būgnuose. 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

       

5 150 150 120 60 40 30 25 

4 100 100 100 30 20 12 10 

3 20 20 20 10 7 5 4 

 

 

    
5 20 20 15 15 

4 7 7 5 5 

3 3 3 2 2 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
9 10 11 12 13 14 15 16 

        
17 18 

  
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 



123 

 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1090 Žaidimas „Ugningas Gaidys“ („Fire Rooster“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.30 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 30. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaisti 243 linijomis už nustatytą 30 monetų kainą 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 
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• Išmokamas tik didžiausias kiekvienos linijos laimėjimas. 

• Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių laimėjimai pridedami 

prie linijų laimėjimų. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• 8 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 3  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• 18 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 4  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• 28 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 5  pasirodo BET KURIOJE VIETOJE. 

• Pasirodęs  simbolis gali atsitiktinai sprogti ir kairėje, ir dešinėje, arba aukštyn ir žemyn, 

sukuriant papildomus simbolius. Negarantuojama, kad  simbolis sprogs. 

• simboliai, rodomi kampuose ar žaidimo šonuose, gali iš dalies sprogti. 

• simboliai negali sprogti virš  simbolių. 

• Didžiausias laimėjimas kiekviena kryptimi išmoka 700, jei derinyje yra mažiausiai 1 nelaukinis 

simbolis, išskyrus tuos atvejus, kai derinį sudaro 5  simboliai. 

• Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

Pakaitinis 

 

 
5 51 500 

4 4 500 

3 3 100 
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•  simboliai pasirodo tik PAGRINDINIAME LOŠIME. 

• pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

•  simboliai pasirodo tik NEMOKAMI SUKIMAI funkcijos metu. 

•  pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

Sklaidos 

 

 
5 5 100 

4 425 

3 35 

 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra pridedami prie lošimo linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

     
5 600 300 200 200 200 

4 200 100 50 50 50 

3 50 30 20 20 10 

 

 

     
5 100 100 50 50 50 

4 25 25 20 20 20 

3 10 10 5 5 5 

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 
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• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1091 Žaidimas „Fenghuang“ („Fenghuang“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Fiksuotos eilutės: 28. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 20, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

o Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

o Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Žaiskite 28 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 20 monetų. 



127 

 

• PAGRINDINIO LOŠIMO metu: 

o Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

o Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

• NEMOKAMŲ lošimų metu: 

o Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę, arba nuo dešiniausio būgno į kairę. 

o Bus išmokamas tik didžiausias laimėjimas ant kiekvienos pasirinktos linijos abejomis kryptimis 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

•  simboliai ant 1 būgno ir  simbolis ant 5 būgno aktyvuoja nemokamus lošimus. 

• Visi  simboliai pajuda į dešinę prieš nusileidžiant būgnams. Bet kuris  simbolis, 

esantis ant 5 būgno, pradings nuo ekrano. 

• Visi  simboliai pajuda į kairę prieš nusileidžiant būgnams. Bet kuris  simbolis, esantis 

ant 1 būgno, pradings nuo ekrano. 

• Nemokami lošimai tęsiasi iki kol ekrane nebelieka  ir  simbolių. 

• Papildomi  ir  simboliai gali pasirodyti nemokamų lošimų metu. 

o Jei  ir  simboliai randasi toje pačioje linijoje, ir: 

o  simbolis susikerta su  simboliu, arba: 

o  simbolis juda į tą pačią vietą kaip ir  simbolis. 

o Tada  ir  simboliai suformuoja 2x3  išsiplečiantį simbolį, pradedant nuo 

būgno, ant kurio  sustojo. 

o Sekančio sukimo pradžioje  ir  simboliai toliau juda būgnais. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 
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Pakaitinis 

 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

•  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Bet kurioje pasirinktoje lošimo linijoje   ir  simbolio pakaitalas išmoka kaip  

simbolis. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

     

5 400 300 150 125 80 

4 150 100 70 60 35 

3 20 20 10 10 7 

 

     

5 75 70 60 50 50 

4 30 30 25 25 20 

3 5 5 5 5 5 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 
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22 23 24 25 26 27 28 

       
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1092 Žaidimas „Žonglierius“ („Jugglenaut“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.50 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI LOŠIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1 ir 0.25 (€) 

• Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 & 50. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 
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o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Kitos taisyklės: 

 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Už bet kur atsiradusius  suteikiamas laimėjimas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

• Funkcija aktyvuojama, kai bet kurioje vietoje pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

• Premijinio lošimo pradžioje mergina suteiks 2, 3, 4 arba 5 daugiklį. 

• Kai mergina suteikia daugiklį, žonglierius suteiks nuo 3 iki 25 nemokamų lošimų. 

• Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

• Papildomi nemokami lošimai lošiami naudojant pradinį daugiklį. 

• Jei ši funkcija yra aktyvuojama, žonglierius suteiks nuo 3 iki 25 papildomų nemokamų lošimų. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

Pakaitinis 

 

 

5 4 000 

4 400 

3 40 

2 4 
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 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

 

Sklaidos 

 

 

5 100 

4 25 

3 4 

 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

    

5 1 000 600 400 300 

4 150 150 100 100 

3 20 20 20 15 

2 4 4 - - 

 

 

     

5 300 150 150 50 50 

4 100 80 80 20 20 

3 15 15 15 10 10 

 

Laiminčios linijos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 24 25 26 27 28 
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29 30 31 32 33 34 35 

       
36 37 38 39 40 41 42 

       
43 44 45 46 47 48 49 

       
50       

 
      

 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1093 Žaidimas „Vandenyno Šauksmas“ („Ocean‘s Call“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 & 0.5 (€) 

• Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15 ir 20. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 
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• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai 

 

• 10 NEMOKAMI SUKIMAI yra suteikiami, kai 3 AR DAUGIAU  simbolių pasirodo bet kur 

ant būgnų PAGRINDINIAME žaidime. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

• Nemokamų žaidimų metu surinkus 3 iš  , suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Simboliai: 

 

Pakaitinis 

 

2 simboliai rodomi tik , 3 , 4 , 5 būgnuose. 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

Sklaidos 

 

 

5 100 

4 10 
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3 3 

 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

• Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių laimėjimai pridedami 

prie linijų laimėjimų. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

  

     
5 2 000 1 000 150 150 150 150 150 

4 500 200 25 25 25 25 25 

3 50 20 5 5 5 5 5 

 

Laiminčios linijos: 

 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 

      
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 

• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 
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o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1094 Žaidimas „Egiptietiški Sapnai“ („Egyptian Dreams“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIS LOŠIMAS metu. 

• 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMAI metu. 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 ir 0.5 (€) 

• Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

• AKTYVUOKITE PAKARTOTINĮ LOŠIMĄ IR LAIMĖKITE IKI 50 NEMOKAMŲ SUKIMŲ! 

• Pakartotinio lošimo funkcija įjungiama, kai iš kairės į dešinę atsiranda 2 ar daugiau sklaidos 

simbolių. 

• Prieš išmokant laimėjimus, aktyvuojantis derinys sulaikomas, kol likę būgnai sukasi. 

• Paskui vėl suteikiami pakartotinių lošimų laimėjimai. 
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• 10, 20, 30 arba 50 nemokamų lošimų yra suteikiami pakartotinai išsukus 2, 3, 4 ar 5 sklaidos 

simbolius. 

• Visi laimėjimai yra TRIGUBINAMI šiuose nemokamuose lošimuose. 

• Šių nemokamų lošimų metu sklaidos simboliai išmokami visomis kryptimis 

• 20 papildomi nemokami lošimai suteikiami, jei bet kuriame PREMIJINIAME žaidime pasirodo 3 

ar daugiau  simbolių. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

 

Simboliai: 

 

Pakaitinis 

 

 

5 1 000 

4 500 

3 100 

2 2 

 

•  pasirodo ant visų būgnų. 

•  pakeičia visus simbolius, išskyrus  . 

• Laimėjimas yra PADVIGUBINTAS, kai vienas ar daugiau  simbolių pakeičia laiminčioje 

kombinacijoje. 

 

Premija 

 

 
5 200 

4 20 

3 3 

2 2 

 

•  laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 
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•  laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 

Kiti simboliai: 

 

 

     

5 2 500 1 000 500 500 250 

4 200 100 100 100 25 

3 50 50 25 25 5 

2 2 2 2 2 - 

 

     

5 250 100 100 100 100 

4 25 20 20 15 15 

3 5 5 5 5 5 

2 - - - - - 

 

Laiminčios linijos: 

 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 24 25 

    
 

Svarbi informacija: 

 

• Dėl interneto ryšio trikdžių žaidimas gali atsijungti. 

• Programinė įranga sukurta taip, kad apsaugotų žaidėją nuo jo nepriklausančių nuostolių ir užkirstų 

kelią tyčiniam atsijungimui ar nesąžiningam sistemos naudojimui. 

• Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus nuskaičiuojamos. 
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• Jei ryšys nutrūksta jau atlikus statymą ir paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti): 

o Jei užbaigti žaidimą nereikia jokių papildomų veiksmų, rezultatą nustato serveris. 

o Žaidime rezultatas nerodomas. 

o Rezultatą galima pamatyti žaidėjo žaidimų istorijoje, kai jis jau bus nustatytas. 

o Jei užbaigti žaidimą turite atlikti vieną ar kelis veiksmus, žaidime rezultatas bus rodomas tik po 

to, kai iš naujo paleisite žaidimą. 

o Žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.1095 Žaidimas „Skopa“ („Scopa“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.15 €  

Maks. 150 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Monetą galima pasirinkti kaip 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ir 1 (€) 

• Laimėjimo būdai fiksuoti 27, o bendras statymas monetomis fiksuotas 15. 

• Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

• Bendras statymas monetomis yra lygus 15, padaugintam iš statymo lygio. 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos nominalo. 

• Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

• IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

• Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

• Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ ŽAIDIMO SĄSAJOJE, kad perjungtumėte rodymą pinigais 

ir monetomis. 

• MONETŲ REŽIMAS 

o IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

o Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomas dydis, 

padaugintas iš statymo lygio. 

o Bet koks laimėjimas pinigais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų nominalo. 

• VALIUTOS REŽIMAS 

o Išmokų dydžiai IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE rodomi eurais kaip laimėjimo dydis, pagrįstas 

pasirinktu statymu. 

• Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

• Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo istorijoje, 

teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• 13 NEMOKAMI SUKIMAI su X1 daugikliu suteikiami, jei  pasirodo 2, 3 ir 4 stulpeliuose. 
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• 13 NEMOKAMI SUKIMAI su X5 daugikliu suteikiami, jei  pasirodo 2, 3 ir 4 stulpeliuose. 

•  ir  negali suaktyvinti to paties sukimo. 

•  ir  neatsiranda NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU . 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą lošimą 

 

Genuja 

 

•  atskleidžia X1 X2 arba X3 daugiklį atsitiktinai 

•  daugikliai dauginami bet kuriam laimėjusiam deriniui 

• Užbaigus pirmąją GENUJA NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, MILANAS atrakinamas kaip 

vienintelė atkuriama vieta. 

• GENUJA liks atrakinti tik padarius pirmąją VENECIJA NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją. 

• GENUJA bus vienintelė atrakinta vieta, kai pirmą kartą žaisite SCOPA. 

 

Milanas 

 

• Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis  simbolis išsiplečia, 

kad uždengtų visą būgną. 

• Užbaigus pirmąją MILANAS NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, NEAPOLIS atrakinamas kaip 

vienintelė atkuriama vieta. 

• MILANAS liks atrakinti tik padarius pirmąją VENECIJA NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją. 

 

Neapolis 

 

• Už kiekvieną  nusileidimą suteikiamas atsitiktinis simbolis, kuris nėra  ar  , o prieš 

pradedant mokėti, tampa  , įskaitant simbolius 1 ir 5 stulpeliuose. 

• Užbaigus pirmąją NEAPOLIS NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, TOSKANOJE atrakinamas kaip 

vienintelė atkuriama vieta. 

• NEAPOLIS liks atrakinti tik padarius pirmąją VENECIJA NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją. 

 

Toskanoje 

 

•  ir  gali atsitiktinai pasikeisti į  prieš išmokant išmokas, įskaitant simbolius 

1 ir 5 stulpeliuose bei papildomą  nusileidimą. 
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• Užbaigus pirmąją TOSKANOJE NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, VENECIJA atrakinamas kaip 

vienintelė atkuriama vieta. 

• TOSKANOJE liks atrakinti tik padarius pirmąją VENECIJA NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkcijos 

kombinaciją. 

 

Venecija 

 

• VIENAM  garantuojamas kiekvieno sukinio nusileidimas ant 2, 3 arba 4 stulpelių 

PAGRINDINIO ŽAIDIMO metu, be kitų  nusileidimų. 

• DVIEJŲ  atveju kiekvienam sukimui ant 2, 3 ar 4 stulpelių bus leidžiama NEMOKAMAI 

SUKIMŲ metu, be kitų  nusileidimų. 

• Užbaigus pirmąją VENECIJA NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, VISOS vietos lieka neužrakintos. 

 

Vietos 

 

• Vietas galima perjungti PAGRINDINIAME ŽAIDIME palietus / spustelėjus  ir nuvažiavus 

į norimą vietą. 

• Atrakintos vietos išsaugomos. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis 

 

 

5 250 

 

•  pakeičia visus simbolius, išskyrus  ir  simbolius. 

•  nusileidžia tik 2, 3 ir 4 kolonoms 

 

Sklaidos 
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3 1 3 13 

 

•  ir  laimėjimai pridedami prie laimėjimų. 

•  ir  laimėjimai padauginami iš bendro statymo. 

•  ir  mokėkite bet kur ir atskirai. 

•  ir  nusileidžia tik 2, 3 ir 4 stulpeliams 

 

Didelių laimėjimų simboliai 

 

 

   

5 250 150 120 

4 50 30 25 

3 13 7 5 

 

Mažo laimėjimo simboliai 

 

 

    

5 80 60 40 25 

4 20 15 12 10 

3 4 4 3 3 

 

Išmokėjimai: 

 

• Jei visi ekrane esantys simboliai yra laimi simboliai, papildomai išmokėta X25 bendra statymą. 

• Laimi tik ilgiausias derinys bet kuria kryptimi. 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

• Mokėjimo būdai, jei paeiliui einate iš kairiojo stulpelio į dešinę. 
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2.1096 Žaidimas „Laukinis 3“ („Wild 3“) 
 

Žaidimas „Laukinis 3“ („The Wild 3“) yra 5 būgnų lošimas, turintis šias funkcijas: “Laukinis 3” (“The Wild 

3”), “Užrakinami ir Užkraunami Persukimai” (“Lock’n’Load Respins”), “Apiplėšk Turtuolį” (“Rob the 

Rich”, “Papildomi sukimai” (“Free Spins”) ir “Misijas” (“Missions”), kurios padeda padidinti laimėjimus. 

Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laiminčią simbolių kombinaciją bet kurioje iš 10 linijų. Laimėjimas 

išmokamas padauginus lošimui parinktų žetonų ir laiminčių sutampančių simbolių skaičius. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 200 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 50 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• Lošimas vyksta su 10 linijų. 

• Laimėjimai išmokami pagal išmokėjimų lentelę. 

• Laimėjimai nuo laiminčių linijų ir „Išsklaidyti” („Scatter”) simbolių yra padauginami iš žetono 

• vertės. 

• „Išsklaidyti” („Scatter”) simbolio laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Išmokamas tik didžiausias kiekvienos laiminčios linijos laimėjimas. 

• Didžiausias laimėjimas išmokamas, kai būgnuose atsiranda 4 „Laukinis” („Wild”) simboliai vienoje 

linijoje iš eilės einančiuose būgnuose nuo kairės į dešinę, toliau sekant „Violetinis Kaktusas” 

(„Purple Cactus”), „Žalias Kaktusas” („Green Cactus”) arba „Aukštas Kaktusas” („Tall Cactus”) 

simboliui arba atitinkamai esant 4 tokio paties tipo simbolių kombinacijai. 

• Laimėjimai nuo skirtingų linijų yra sudedami. 

• Visi laimėjimai skaičiuojami nuo paryškintų linijų, išskyrus simbolio „Išsklaidyti” laimėjimus. 

• Visi laimėjimai apskaičiuoji nuo kairiausiojo būgno link dešiniausiojo iš eilės einančiuose būgnuose 

atitinkamame būgnų rinkinyje, išskyrus „Išsklaidyti” simbolių laimėjimus, kurie gali būti 

apskaičiuojami bet kuria kryptimi. 

• „Papildomas” („Bonus”) simbolis gali atsirasti tik antrame ir ketvirtame būgnuose. 

• „Laukinis Meškėnas” („Wild Racoon”) gali atsirasti tik trečiame būgne. 

• „Laukinė Kojotė” („Wild Coyote”) atsiranda tik trečiame būgne, jei yra pasirinktas pirmas arba 

antras „Super Statymo” („Superbet”) lygis. 

• Jei „Laukinis Meškėnas” ir/ar „Laukinė Kojotė” atsiranda trečiame būgne, atitinkamai jie gali 

atsirasti visuose kituose iš eilės einančiuose būgnuose, kaip funkcijos „Laukinis 3” pasekmė. 

• „Laukinis Bulius” („Wild Bull”) gali atsirasti tik trečiame būgne, jei yra pasirinktas antras „Super 

Sukimo” lygis. 

• „Laukinis Meškėnas”, „Laukinė Kojotė” ir „Laukinis Bulius” gali pakeisti visus simbolius, išskyrus 

„Išsklaidyti” („Scatter”) simbolį. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Laukinis meškėnas“ („Wild Racoon“) 
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• Jei šis simbolis atsiranda bet kur trečiame būgne, jis gali pakeisti bet kuriuos ne „Laukinis” 

simbolius su „Laukinis Meškėnas” simboliais. 

• Jei 2 „Papildomi” („Bonus”) simboliai atsiranda būgnuose yra yra pakeičiami į „Laukinio Meškėno” 

simbolį, tuomet taikomas „Išsklaidyti” („Scatter”) simbolio laimėjimas ir „Papildomų sukimų” 

funkcija vis tiek yra aktyvuojama. 

• „Laukinis Meškėnas” funkcija negali būti dar kartą aktyvuota „Laukinio Meškėno” funkcijos metu. 

 

„Laukinė Kojotė“ („Wild Coyote“) 

 

Jei „Laukinė Kojotė” atsiranda bet kur trečiame būgne, visi „Kaktuso” (“Cactus”) (violetinio, žalio, aukšto) 

simboliai, atsiradę ekrane, pavirsta į „Laukinės Kojotės” simbolį. 

 

„Laukinis Bulius“ („Wild Bull“) 

 

• Jei „Laukinis Bulius” atsiranda bet kur trečiame būgne, visi laimėjimai, kuriuose vienas ar daugiau 

„Laukinis” simbolis pakeičia kitus simbolius, yra atsitiktinai padauginami iš 2, 3, 5 arba 10. 

• Dauginamasis yra skiriamas nepaisant to „Laukinio” tipo. 

• Visi laimėjimai, kuriuose yra vienas ar daugiau „Laukiniai” simboliai, yra padauginami iš to paties 

atsitiktinai parinkto dauginamojo. 

• Dauginamasis taip pat pritaikomas ir visiems kitiems laimėjimams po to, kai užbaigiamos „Laukinio 

Meškėno” ir “Laukinės Kojotės” funkcijos. 

• „Laukinis 3” funkcija gali atsirasti kelis kartus to paties sukimo metu. 

• Jei „Laukinė Kojotė” ir „Laukinis Meškėnas” funkcijos yra aktyvuojamos iš eilės to paties sukimo 

metu, „Laukinė Kojotė” aktyvuojama pirma. 

• Jei papildomų sukimų metu pasikartoja tas pats „Laukinis” simbolis trečiame būgne, tuomet 

atitinkama „Laukinis 3” funkcija yra įgyvendinama vieną kartą vieno sukimo metu. 

• Visi laimėjimai išmokami, kai baigiasi visos „Laukinis 3” funkcijos. 

• Papildomų sukimų funkcija gali būti aktyvuota bet kurios „Laukinis 3” funkcijos metu (ar bet kurios 

jų kombinacijos metu). 

 

„Užrakinami ir užkraunami persukimai“ („Lock‘n‘load respins“) 

 

• Aktyvuojama, kai antrame ir ketvirtame būgne atsiranda „Papildomi” („Bonus”) simboliai ir 

trečiame būgne nėra nei vieno „Laukinis” simbolio. 

• Antras ir ketvirtas būgnai yra sulaikomi, o trečias būgnas persukamas iki trijų kartų. 

• Jei po persukimo trečiame būgne atsiranda bent vienas „Laukinis” simbolis, visi likusieji persukimai 

yra atšaukiami ir aktyvuojasi papildomų sukimų funkcija. 

• „Užrakinami ir Užkraunami Persukimai” baigiasi po trečiojo persukimo, nepaisant to, ar buvo 

aktyvuota papildomų sukimų funkcija. 

• „Laukinis 3” funkcija negali būti aktyvuota „Užrakinami ir Užkraunami Persukimai” funkcijos 

metu. 

• Laimėjimai „Užrakinami ir Užkraunami Persukimai” funkcijos metu nėra išmokami. 

• „Papildomi” („Bonus”) būgnai yra aktyvūs „Užrakinami ir Užkraunami Persukimai” funkcijos 

metu. 

 

„Misijos“ („Missions“) 

 

• Kai lošiama pirmą kartą, sugeneruojamas 3 atsitiktinių misijų rinkinys. 
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• Misijų rinkiniai sugeneruojami atsitiktine tvarka kiekvienam egzistuojančiam žetonui ir „Super 

statymo” lygiui. 

• Kiekvienam rinkiniui sugeneruojamos 3 iš žemiau esančių misijų: 

• „Didelis laimėjimas” („Big win”): gaunama x25 arba didesnis dauginamasis vieno sukimo statymo 

sumai. 

o „Papildomi sukimai”: aktyvuojami bet kurių „Laukinių” simbolių kombinacijos metu. 

o „Užrakinami ir Užkraunami Persukimai”: leidžia aktyvuoti šią funkciją. 

o „Laukinis 3”: leidžia aktyvuoti šią funkciją bet kurios „Laukinių” simbolių kombinacijos metu 

(išskyrus „Užrakinami ir Užkraunami Persukimai”) arba suteikia naują „Užlaikomą Laukinis” 

(„Held Wild”) simbolį trečiame būgne papildomų sukimų metu. 

o „Didelis to paties tipo 5” („High 5 of a kind”): gaunamas 5 to paties tipo „Grifas” („Vulture”), 

„Bankas” („Bank”) arba „Seifas” („Safe”) laimėjimas bet kurio sukimo metu (išskyrus 5 

„Laukinis” („Wild”) simbolius). 

o „Mažas to paties 5” („Low 5 of a kind”): gaunamas 5 to paties tipo „Auksas” (“Gold”), 

„Pinigų maišas” („Money bag”), „Dinamitas” („Dynamite”), „Violetinis Kaktusas” („Purple 

Cactus”), „Žalias Kaktusas” („Green Cactus”) arba „Aukštas Kaktusas” („Tall Cactus”) 

laimėjimas bet kurio sukimo metu (išskyrus 5 „Laukinis” („Wild”) simbolius). 

o „Sukti 100” („Spin 100”): gaunama 100 būgno sukimų. 

o „Laimėti 20” („Win 20”): gaunama 20 laiminčių sukimų. 

• Šių misijų progresas/įgyvendinimas gali vykti papildomų sukimų funkcijos metu, nebent nurodyta 

kitaip. 

• Aktyvios misijos rinkinio progresas yra skaičiuojamas pasirinkto žetono verte ir „Super statymo” 

lygiu. 

• Misijos progreso žetono vertė ir „Super statymo” lygis išlieka tokie patys, net jei ir yra keičiami 

žetono vertė ir „Super statymo” lygis. 

• Aktyvios misijos rinkinys (ir susijęs progresas) gali būti matomi „Žvaigždės lentoje” („Star board”), 

esančioje virš penktojo būgno. 

 

„Apiplėšk Turtuolį“ („Rob the rich“) 

 

• Ši funkcija aktyvuojama bet kada, kai yra užbaigtas „Misijos rinkinys”. 

• Ši funkcija yra lošiama po to, kai yra užbaigiamos visos kitos funkcijos. 

• Ši funkcija yra lošiama tokiais pačiais žetono verte ir „Super statymo” lygiu, kaip ir užbaigto 

„Misijos rinkiniu”. 

• Šios funkcijos pradžioje ekrane atsiranda 15 pinigų maišų. 

• Lošėjui leidžiama pasirinkti tris maišus. 

• Kiekvienas pinigų maišas gali atskleisti kredito prizą, mistišką simbolį arba papildomus du 

pasirinkimus. 

• Kredito prizai galioja galutinio statymo dauginamajam. 

• Mistiškas simbolis suteikia atsitiktinį kredito prizą tarp x5 ir x100 dauginamąjį iš galutinio statymo. 

• Du papildomi pasirinkimai reiškia du papildomus pasirinkimus šios funkcijos metu. 

• Ši funkcija yra užbaigiama, kai atliekami visi pasirinkimai. 

• Galutinis laimėjimas nuo šios funkcijos yra visų kredito prizų ir mistiškų simbolių laimėjimas, 

padaugintas iš galutinio statymo. 

• Ši funkcija negali būti pakartotinai aktyvuojama. 

• Šios funkcijos laimėjimai yra pridedami prie linijų, „Išsklaidyti” simbolio ir papildomų sukimų 

laimėjimų. 

• Naujas misijų rinkinys yra sukuriamas tuo metu turimiems aktyviems žetonams ir „Super statymo” 

lygiui. 
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„Papildomi sukimai“ („Free Games“) 

 

• Kai tame pačiame būgne atsiranda 2 „Papildomi” („Bonus”) simboliai ir bent vienas „Laukinis” 

simbolis, tuomet skiriami 5 papildomi sukimai. 

• „Laukinis” simbolis (ar simboliai), atsiradę trečiame būgne, yra ten laikomi visos papildomų sukimų 

funkcijos metu. 

• Jei bet kurioje kitoje trečio būgno pozicijoje, kur dar nėra „Laukinis” simbolio, atsiras „Laukinis” 

simbolis, jis ten bus laikomas likusių papildomų sukimų metu. 

• „Meškėno” ir „Kojotės” laukiniai simboliai, kurie atsiranda trečiame būgne „Meškėno” ir „Kojotės” 

funkcijų dėka, nėra sulaikomi savo vietose papildomų sukimų metu. 

• Sulaikomi laukiniai simboliai pakeičia visus simbolius, atsirandančius būgnuose po jais. 

• Kiekvieno naujai atsiradusio laukinio simbolio, kuris bus sulaikomas trečiajame būgne, metu yra 

skiriama po vieną papildomą sukimą. 

• Po vieną papildomą sukimą skiriama ir už kiekvieną „Papildomą” („Bonus”) simbolį, atsiradusį 

papildomų sukimų metu. 

• Papildomi sukimai negali būti pakartotinai aktyvuojami papildomų sukimų metu. 

• Papildomų sukimų funkcija yra lošiama tose pačiose linijose, ta pačia žetono verte ir tuo pačiu 

„Super statymo” lygiu, kaip ir juos aktyvavusio sukimo. 

• Papildomų sukimų funkcijos laimėjimai yra sudedami prie linijų ir „Išsklaidyti” simbolio 

laimėjimų. 

• Papildomų sukimų funkcijos metu yra naudojami „Papildomi būgnai” („Bonus reels”). 

 

„Super statymas“ 

 

• Tai yra papildoma funkcija, leidžianti lošėjui patobulinti savo statymą kaip nurodoma žemiau: 

• 2 lygis – 20 žetonų galutiniame statyme („Laukinis Meškėnas”, „Laukinė Kojotė” ir „Laukinis 

Bulius” gali atsirasti trečiame būgne). 

o 1 lygis – 15 žetonų galutiniame statyme („Laukinis Meškėnas” ir „Laukinė Kojotė” gali 

atsirasti trečiame būgne). 

o 0 lygis – 10 žetonų galutiniame statyme („Laukinis Meškėnas” gali atsirasti tik trečiame 

būgne). 

 

2.1097 Žaidimas „Dzeusas 2“ („Zeus II“) 

 
Žaidimas „Dzeusas II“ („Zeus II“) yra 5 būgnų lošimas, turintis papildomų sukimų („Free Games”) 

funkciją, suteikiančią galimybę laimėti daugiau. Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laiminčią simbolių 

kombinaciją bet kurioje linijoje. Laimėjimas išmokamas padauginus lošimui parinktų žetonų ir laiminčių 

sutampančių simbolių skaičius. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.40 €  

Maks. 1 000 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 150 000 € 

 

Žaidimo taisyklės: 
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• Lošimas vyksta su 40 žetonų, 50-yje linijų. 

• Laimėjimai išmokami pagal išmokėjimų lentelę. 

• Laimėjimai nuo laiminčių linijų yra padauginami iš žetono vertės. 

• Išmokamas didžiausias laiminčios kombinacijos laimėjimas vienoje linijoje. 

• Laimėjimai nuo skirtingų linijų yra sudedami. 

• Visi laimėjimai skaičiuojami nuo pasirinktų linijų, išskyrus simbolio “Išsklaidyti” laimėjimus. 

• Visi laimėjimai apskaičiuoji nuo kairiausiojo būgno link dešiniausiojo iš eilės einančiuose 

būgnuose. 

• „Papildomas” („Bonus”) simbolis atsiranda tik 1, 2 ir 3 būgnuose. 

• „Laukinis” („Wild”) simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose ir gali pakeisti visus simbolius, 

išskyrus „Papildomas”. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

„Dzeuso II Papildomas“ („Zeus II Bonus“) 

 

• 3 „Išsklaidyti” („Scatter”) „Papildomi” („Bonus”) simboliai aktyvuoja 10 papildomų sukimų. 

• Daugiau „Dzeusas” („Zeus”) ir „Laukinis” („Wild”) simbolių yra pridedami prie „Dzeuso II 

Papildomos” funkcijos. 

• „Karštas Karštas Super Persukimas” („Hot Hot Super Respin”) gali būti aktyvuotas papildomų 

sukimų metu. 

• Papildomi sukimai yra lošiami tose pačiose linijose ir ta pačia žetono verte, kaip ir juos aktyvavusio 

sukimo. 

• Papildomi sukimai gali būti aktyvuoti dar kartą papildomų sukimų metu. 

 

„Karštas Karštas Super Persukimas“ („Hot Hot Super Respin“)  

 

• Kai „Dzeusas” („Zeus”) simbolis atsiranda visose pirmojo būgno pozicijose, aktyvuojama ši 

funkcija. 

• Būgno sukimo arba du kartus pasikartojančių sukimų metu visi simboliai, esantys pirmame būgne 

ir kituose būgnuose esantys „Dzeusas“ ir „Laukinis“ simboliai yra sulaikomi ir nesisuka. 

• Jei visos pozicijos yra užpildomos „Dzeusas” ir “Laukinis” simboliais, tuomet ši funkcija baigiasi 

ir iš karto apskaičiuojami visi laimėjimai. 

• Persukimai yra lošiami tose pačiose linijose ir ta pačia žetono verte, kaip ir juos aktyvavusio sukimo. 

 

2.1098 Žaidimas „Saldainiai, Katės ir Pinigais“ („Candy, Cats and Cash“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.40 €  

Maks. 200 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 66 500 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

Šis 5 būgnų žaidimas siūlo net 576 skirtingus laimėjimo būdus. Simboliai nusileidžia bet kurioje būgnų 

vietoje iš kairės pusės. Atsitiktiniai „Wild“ simboliai gali padengti žaidimą bet kuriuo metu, o nemokamų 

sukimų žaidimas gali pridėti dar daugiau „Wild“ simbolių. 
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Simboliai: 

 

„Strawberry Wild“ 

 

„Strawberry Wild“ simboliai atsiranda tik 2, 3 ir (ar) 4 būgnuose. Šių simbolių išsidėstymo limitas 

neleidžia simboliams savarankiškai surinkti laiminčią kombinaciją. Tačiau, „Strawberry“ paveikslėliai, 

atsiradę bet kuriame būgno centre, jei turi ryšį su panašiais simboliais pirmuose 2 būgnuose, gerokai 

padidina laimėjimo šansą. Todėl, išmokėjimai yra atliekami remiantis laiminčiųjų simbolių vertėmis, 

nurodytomis mokėjimo lentelėje. 

 

„Raining Strawberry Wild“ 

 

Nemokamų sukimų metu, „Cat“ simboliai, išdėstyti lošimo automato viršuje, šaukte šaukia „Straberry“ 

simbolių. Tuo metu, prieš tai kai būgnai grįžta į savo vietas, „Strawberry Wilds“ simbolių sankaupa 

iškrenta, palikdama už savęs papildomus pakaitinius elementus, kurie pagęrina susijusių sukimų eigas. 

„Wild Feature“ funkcija gali pridėti nuo 2 iki 7 „Wild“ simbolių per „Strawberry“ simbolių šaukimą. Tai 

galima padaryti ir per antrą ar trečią „More Strawberries“ šaukimą. „Strawberry Downpours“ simboliai, 

kurie ir toliau nyksta, padidina „Strawberry Wilds“ simbolių skaičių būgnuose. 

 

Žaidimo valdymas: 

 

 

Lošimo mygtukas 

 

Spustelkite, jei norite pasirinkti konkrečią žaidimo funkciją. 

 

Sukimas 

 

Spustelėkite, jei norite pradėti būgnų sukimą. 

 

Tęsti 

 

Nemokamų žaidimų metu, spustelėkite šį mygtuką, norėdami tęsti 

nemokamų sukimų žaidimą. 

 

Padidinti Statymą 

 

Šis mygtukas leidžia pakoreguoti statymą. „+“ funkcija padidina statymą. 
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Mažinti statymą 

 

Šis mygtukas leidžia pakoreguoti statymą. „-„ funkcija sumažina statymą. 

 

Meniu 

 

Spustelėkite, norėdami pasiekti nustatymus, kuriuose galima koreguoti 

žaidimo efektų kokybę, sukimų mygtuko poziciją ir statymus.  

 

2.1099 Žaidimas „Šventasis Nardytojas“ („Holy Diver“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 20 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 23 306 € 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

• „Šventasis Nardytojas“ tai 6 būgnų vaizdo lošimas, turintis „Reel Adventure“ ir „Megaways“ 

funkcijas. 

• „Reel Adventure“ lošimas žaidėjui suteikia galimybę pagerinti žaidimą ir leidžia turėti daugiau 

šansų laimėti bei pakelti funkcijos potencialą.  

• Visi išmokėjimai yra padauginami iš kiekvienos individualaus sukimo dalies. 

• „Rell Adventure“ funkcijos progresas yra unikalus kiekvienai statymo vertei. 

• Visi laimėjimai prasideda kairiuoju kraštiniu būgnu ir išmokami iš kairės į dešinę iš eilės 

sekančiuose būgnuose. Išmokėjimai yra padauginami iš statymo. „Wild“ simboliai pakeičia visus 

simbolius.  

• Atverk skrynias, kad padidintum būgnus nuo 2 iki 5 tuo metu vykstančio nemokamo sukimo metu 

su 4 žemiau išvadintais bonusais: 

➢ „Standard Symbol Bonus“: atskleidžia standartinius simbolius 9, 10 ,J, Q, K arba A. 

Atskleistas simbolis vėliau konvertuojamas į „Wild“ simbolį. 

➢ „Sword Bonus“: prideda iki 3 „Wild“ simbolius, atnešančius padaugintus laimėjimus iki 

x7, pilnuose būgnuose. 

➢ „Fireball Bonus“: prideda iki 4 „Flaming Wild“ simbolių vienam būgnui. 

➢ „Gem Symbol Bonus“: Atskleidžia vieną ar daugiau „gem“ simbolių. Atskleisti simboliai 

yra konvertuojami į „Wild“ simbolius, kurie suteikia laimėjimo daugiklį remiantis lygių: 

o 1 Lygis („Level 1“): „Wild“ 

o 2 Lygis („Level 2“): x2 „Wild“ 

o 3 Lygis („Level 3“): x3 „Wild“ 

 

• Bet kurie skryniose rasti „gem“ simboliai yra sudedami į skydą. Daugiausiai 4 „gems“ simboliai 

gali būti atskleisti vienu metu. Kai visi keturi „gems“ simboliai atskleisti, žaidėjas turi pasirinkimą 
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pereiti į kitą lygį arba rinkti nemokamus sukimus. Pabaigus 3 žaidimo lygį automatiškai 

išprovokuojami nemokami sukimai. 

 

Žaidimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Pasirinkus rinkti nemokamus sukimus, žaidėjas gauna papildomus 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas „gem“ simbolis nuo 2 iki 5 būgno pavirs į „Wild“ simbolį, 

turintį laimėjimo daugiklį remiantis lygiu: 

➢ 1 Lygis („Level 1“): „Wild“ 

➢ 2 Lygis („Level 2“): x2 „Wild“ 

➢ 3 Lygis („Level 3“): x3 „Wild“ 

 

Nemokamų sukimų išprovokavimas iš naujo („Retrigger) 

 

• „Hero“ surinks „Diamond“ simbolius nemokamų sukimų metu. 

• Pirmi keturi „Diamond“ simboliai suteikia papildomus sukimus, o penktasis „Diamond“ simbolis 

apdovanos 8 papildomais nemokamais sukimais ir išprovokuos nemokamus sukimus iš naujo. Šis 

veiksmas padidina simbolių vienam būgnui skaičių.  

• Pirmas „Retrigger“: nuo 4 iki 7 simbolių. 

• Antras „Retrigger“: nuo 6 iki 7 simbolių. 

• Trečias „Retrigger“: nuo 7 simbolių. 

 

Simboliai: 

 

„Wild“ 0 

 

Violetinis 

brangakmenis 
1 

 

Raudonas 

brangakmenis 
2 

 

Mėlynas brangakmenis 3 

 

Žalias brangakmenis 4 
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Tūzas A 

 

Karalius K 

 

Karalienė Q 

 

Džekas J 

 

Dešimtakė 10 

 

Devynetas 9 

 
 

 

 


