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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. DIE-63 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos 

nuotolinių lošimų lošimo automatais lošimo taisyklės ir stalo lošimų taisyklės, papildo punktais 

nuo 2.1100 iki 2.1149 imtinai. Minėtose taisyklėse aprašomi tiekėjo „Wazdan“ 12 (dvylika) (nuo 

2.1100 iki 2.1111), tiekėjo „NetEnt“ 2 (du) (nuo 2.1112 iki 2.1113) ir tiekėjo „Pragmatic Play“ 36 

(trisdešimt šeši) (nuo 2.1114 iki 2.1149) A kategorijos lošimai. 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.1100 „9 Tigrai“ („9 Tigers“) 
 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Vienu metu galima laimėti ne daugiau kaip 8 išmokų eilutėse (tačiau dėl lošimo struktūros 

vienu metu negalima laimėti 7 išmokų eilutėse). 

• Prizas skiriamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o ne už 

kiekvieną laimingą eilutę atskirai. 

• Kiekvieno naujo lošimo metu reikia atlikti vieną statymą. 

• Lošimo ypatybė suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Aktyvavus lošimo ypatybę, lošėjas gali: 

o priimti laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje, 

o tęsti lošimo ypatybės lošimą, pasirinkdami vieną iš dviejų simbolių. 

• Pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas, nusprendžiantis laimingą simbolį. 

• Lošėjas po kiekvieno lošimo gali baigti lošimo ypatybę. 

• Pralošimo atveju, lošėjas pralošia laimėjimo vertę, nurodytą Dabartiniame laimėjimo 

skaitliuke ir grįžta į lošimą. 

• Lošimo ypatybėje yra septyni lošimai. 

• Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, kuri gali būti atimta. 

• Padvigubinimas – laimėjimo suma po teisingo spėjimo. 

 

Lošimo mygtukai: 

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: 100 000 € 
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„Žaisti“ 

 

Spustelėjus prasideda lošimas esamu statymo lygiu. 

 

„Lošti“ 

 

Bakstelėjus suaktyvinama funkcija „Lošti“. 

 

Surinkti laimėjimą 

 

Galimybė atsiimti laimėjimą be kito sukimo. 

 

Padidinti statymo vertę 

 

Spustelėjus padidinamas statymas vienu lygiu. 

 

Sumažinti statymo vertę 

 

Spustelėjus sumažinamas statymas vienu lygiu. 

 

Greitasis lošimas  

 

Bakstelėjus atsiranda galimybė perjungti tarp normalaus, greito 

arba ultra greito(jei taikoma) lošimo režimo. 

 

Parduotuvė 

 

Spustelėjus atsiranda galimybė įsigyti vieną iš lošime galimų 

premijų. 

 

Lošimo nustatymai 

 

Spustelėjus įsijungia lošimo nustatymai ir lošimo informacija. 

 

Esamas statymas valiuta 

 

Spustelėjus atsidaro statymų meniu su visais galimais prizais. 

 

Balansas  

 

Dabartinė suma sąskaitoje. 

 

Laimėjimas 

 

Dabartinis laimėjimas. 

 

Garsas 

 

Bakstelėjus galima įjungti arba išjungti garsą neatidarant 

nustatymų meniu. 

 

Žemas kintamumas 

 

Lošiant šiuo režimu išmokos išmokamos dažniau, bet jos 

mažesnės. Šis lygis puikiai tinka lošėjams, kurie mėgsta 

trumpesnius lošimo seansus. 

 

Standartinis kintamumas 
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Šis režimas yra žemo bei aukšto lygių mišinys ir skirtas 

lošėjams, kurie nori pajusti didelių laimėjimų jaudulį, bet ne 

pernelyg retai. 

 

Aukštas kintamumas 

 

Žaisdamas šiuo režimu lošėjas gali laimėti DIDĮJĮ 

LAIMĖJIMĄ, bet tai nutiks ne taip dažnai, kaip lošiant žemo 

lygio režimu. Aukšto lygio režimas puikiai tinka lošėjams, 

kurie nebijo rizikuoti, kad laimėtų daug. 

 

 

2.1101 „Prabangus Juodasis Arklys“ („Black Horse Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra 6 būgnai, 3 eilės ir 20 išmokėjimo eilučių. 

• Visi laimėjimai išmokami už 3, 4, 5 ar 6 simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias vieno statymo laimėjimas. 

• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius 

ir specialiuosius simbolius. 

• Laukinis simbolis nėra laimėjimo simbolis. 

• Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, atitinkamai gaunami 10, 15, 20 ar 25 nemokami 

sukimai. 

• Sklaidos simbolis nėra laimėjimo simbolis. 

• Kiekvienas auksinės monetos simbolio pasirodymas padidina Juodojo Arklio („Black 

Horse“) sukimų premijos matuoklę. 

• Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti kiekvieną 

laimėjimą. 

• Aktyvavus lošimo ypatybę, lošėjas gali: 

o priimti laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje, 

o tęsti lošimo ypatybės lošimą, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. 

• Pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas, nusprendžiantis laimingą simbolį. 

• Lošėjas po kiekvieno lošimo gali baigti lošimo ypatybę. 

• Pralošimo atveju, lošėjas pralošia laimėjimo vertę, nurodytą Dabartiniame laimėjimo 

skaitliuke ir grįžta į lošimą. 

• Lošimo ypatybėje – septyni lošimai. 

• Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, kuri gali būti atimta. 

• Padvigubinimas – laimėjimo suma po teisingo spėjimo. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

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: 95 000 € 
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Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, atitinkamai gaunami 10, 15, 20 ar 25 nemokami 

sukimai. 

• Nemokami sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu, kaip ir sukimas, kurio 

metu jie buvo laimėti. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki šios funkcijos pabaigos. 

• Nemokamų sukimų metu daugiklio vertė gali pasiekti iki x8. 

• Nemokamų sukimų metu išsukus bent 3 sklaidos simbolius galima padidinti jų skaičių. 

 

„Black Horse“ (Juodojo Arklio) sukimų premija 

 

• Norėdamas užpildyti Juodojo Arklio („Black Horse“) sukimo premijos matuoklį, lošėjas turi 

surinkti 10 aukso monetų („gold coin“) simbolių. 

• Norėdamas aktyvinti Juodojo Arklio („Black Horse“) sukimus, lošėjas turi gauti du aukso 

monetų („gold coin“) simbolius vienu sukimu. 

• „Black Horse“ (Juodojo Arklio) sukimų metu aukso monetų („gold coin“) simboliai yra 

užrakinami ant būgnų iki funkcijos pabaigos. Pabaigus Juodojo Arklio („Black Horse“) 

sukimų premiją, laimėjimas mokamas pagal išmokėjimų lentelę už surinktų aukso monetų 

(„gold coin“)  simbolių skaičių. 

• Juodojo Arklio („Black Horse“) sukimų metu yra išmokama tik už aukso monetų („gold 

coin“) simbolį. 

• Juodojo Arklio („Black Horse“) sukimai gali būti aktyvinti nemokamų sukimų metu. 

• Kiekvienas premijos sukimas kainuoja vieną bandymą. 

• 6-asis aukso monetų („gold coin“) simbolis gali būti ištrauktas tik paskutiniame premijos 

lošime. 

 

Kaskadiniai būgnai su didėjančiais daugikliais 

 

• Lošime siūloma kaskadinių būgnų su didėjančiu daugikliu funkcija. 

• Kaskart išsukus laimingą kombinaciją, laimingi jos simboliai pašalinami iš būgnų, juos 

pakeičia nauji simboliai, o daugiklio vertė padidėja. 

• Tai tęsiama tol, kol nebelieka laimingų kombinacijų. 

• Įprasto lošimo metu daugiklio vertė gali siekti iki x4. 

• Nemokamų sukimų metu daugiklio vertė padvigubinama ir gali siekti iki x8. 

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos simbolis 

 

Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, atitinkamai gaunami 10, 

15, 20 ar 25 nemokami sukimai. 

 

Laukinis simbolis 

 

Laukinis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir 

specialiuosius simbolius. 

Laukinis simbolis nėra laimėjimo simbolis. 
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Auksinės monetos simbolis 

 

Kiekvienas auksinės monetos simbolio pasirodymas padidina 

Juodojo Arklio („Black Horse“) sukimų premijos matuoklę. 

 

 

2.1102 „Šokoladiniai Būgnai“ („Choco Reels“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 6 būgnai, 6 eilės ir nuo 2304 iki 46656 laimėjimo būdai. 

• Visi laimėjimai išmokami už 3, 4, 5 ar 6 simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje. 

• Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir specialiuosius simbolius. 

• Laukinis simbolis neturi savo vertės. 

• Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Lošimo ypatybė suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Aktyvavus lošimo ypatybę, lošėjas gali: 

o priimti laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje, 

o tęsti lošimo ypatybės lošimą, pasirinkdami vieną iš dviejų simbolių. 

• Pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas, nusprendžiantis laimingą simbolį. 

• Lošėjas po kiekvieno lošimo gali baigti lošimo ypatybę. 

• Pralošimo atveju, lošėjas pralošia laimėjimo vertę, nurodytą Dabartiniame laimėjimo 

skaitliuke ir grįžta į lošimą. 

• Lošimo ypatybėje – septyni lošimai. 

• Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, kuri gali būti atimta. 

• Padvigubinimas – laimėjimo suma po teisingo spėjimo. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Laimėjimo būdų skaičiaus padidinimas su kelių lygių laimėjimais. 

• Įprasto lošimo metu 12 pozicijų būgnų kampuose yra užblokuotos ir yra pasiekiami 2304 

laimėjimo būdai. 

• Išsukus laimingą kombinaciją, atrakinamos 2 pozicijos ir aktyvuojama dar daugiau laimingų 

kombinacijų. 

• Laimingą kombinaciją sudarę simboliai iš būgnų pašalinami, juose pasirodo nauji simboliai. 

• Kelių lygių laimėjimas gali pasirodyti 6 kartus, tuomet bus atrakintos visos pozicijos. 

• Užblokuotus kampus galima atrakinti ir išsukus specialų simbolį, kuomet nėra laimėjimo. 

 

„Choco“ (šokolado) sukimų premija 

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: 950 000 € 
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• Atrakinus 12 kampinių pozicijų aktyvuojama šokolado („choco“) sukimų premija, kurios 

metu aktyvūs 46656 laimėjimo būdai. 

• Šokolado („choco“) sukimų premija suteikia lošėjui 6 premijos sukimus. 

• Sulig kiekvienu laimėjimu prie daugiklio vertės pridedamas 1. 

• Šokolado („choco“) sukimų premijos laimėjimai kaupiami iki funkcijos pabaigos. 

• Šokolado („choco“) sukimų premija yra lošiama tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu kaip 

ir sukime, kuris aktyvavo premijas. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, gaunami 10 nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų skaičius gali būti padidintas išsukus +3FS simbolį. 

• Nemokamų sukimų metų yra 46 656 laimėjimo būdai. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki funkcijos pabaigos. 

• Nemokamų sukimų metu aktyvus neriboto dydžio daugiklis. 

• Sulig kiekvienu laimėjimu daugiklio vertė padidėja. 

• Nemokami sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu, kaip ir sukimas, kurio 

metu jie buvo laimėti. 

 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

• Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Sklaidos simbolis turi savo vertę. 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

Laukinis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius ir specialiuosius 

simbolius. Laukinis simbolis neturi savo vertės. 

 

Vabalo simbolis 

 

• Pašalina dvi būgnuose esančias užrakintas pozicijas. 

• Vieno sukimo metu galima išsukti tik vieną simbolį, kuris gali pasirodyti bet 

kurioje būgnų vietoje. 

• Galima išsukti tik kaskadose, o ne pradinio sukimo metu. 

• Pasirodo būgnuose tik tuomet, jei yra užrakintų pozicijų, kurias galima 

pašalinti. 

• Gali pasirodyti net jei kaskados nesukuria naujos laiminčios kombinacijos. 

 

 

2.1103 „Laimingas Devynetas“ („Lucky 9“) 
 

 

 

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: 130 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 6 būgnai, 3 eilės ir 20 išmokėjimo eilučių. 

• Visi laimėjimai išmokami 3, 4, 5 ar 6 simbolių kombinacijoms iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias vieno statymo laimėjimas. 

• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius 

ir specialiuosius simbolius. 

• Laukinis simbolis turi savo vertę. 

• Išsukus bent 3 sklaidos simbolius, gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Sklaidos simbolis turi savo vertę ir už jį išmokama nepriklausomai nuo jo vietos būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus bent 3 sklaidos simbolius, gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokami sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu, kaip ir sukimas, kurio 

metu jie buvo laimėti. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki funkcijos pabaigos. 

• Išsukus +3FS, +6FS arba +9FS simbolius, atitinkamai gaunami 3, 6 ar 9 papildomi nemokami 

sukimai. 

 

Kintantis laimėjimo daugiklis 

 

• Išsukus vieną iš 4 kintančių laimėjimo daugiklių simbolių, aktyvuojamas tam simboliui 

priskirtas daugiklis. 

• Daugiklis aktyvus kitų sukimų metu tol, kol jis pakeičiamas kita kintančio laimėjimo 

daugiklio verte. 

• Tik vienas kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali būti ištrauktas vieno sukimo metu. 

• Kintančio laimėjimo daugiklio vertė išsaugoma kiekvienai gairei. 

• Jei daugiklis x9 išsukamas įprasto lošimo metu, jis lieka aktyvus kitų 9 sukimų metu ir 

mažesni daugikliai negali būti išsukti. 

• Jei daugiklis x9 išsukamas nemokamų sukimų metu ar yra aktyvus prasidėjus nemokamiems 

sukimams, jis lieka aktyvus iki nemokamų sukimų pabaigos. 

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

Išsukus bent 3 sklaidos simbolius, gaunama 10 nemokamų 

sukimų. Sklaidos simbolis turi savo vertę. 
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Laukinis („wild“) simbolis 

 

Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos 

ir specialiuosius simbolius. Laukinis simbolis turi savo vertę. 

 

Kintantis laimėjimo daugiklis 

 

Išsukus vieną iš 4 kintamo laimėjimo daugiklių simbolių, 

aktyvuojamas tam simboliui priskirtas daugiklis. 

 

 

2.1104 „Egipto Dievų Galia“ („Power of Gods Egypt“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 5 būgnai, 3 eilės ir 243 laimėjimo būdai. 

• Visi laimėjimai išmokami už 3 simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje. 

• Premijos („Bonus“) funkcija lošiama tuo pačiu statymo lygiu, monetos verte ir kintamumo 

lygiu („volatility levels“) kaip ir tie sukimai, kurie juos aktyvuoja. 

• Ištraukus bent 3 sklaidos („scatter“) simbolius, aktyvuojami nemokami sukimai. 

• Sklaidos simbolis yra išmokantis simbolis. 

• Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius ir specialiuosius 

simbolius. 

• Kiekvienas skarabėjaus („scarab“) simbolio atsiradimas padidina „Ra“ sukimo premijos 

matuoklį. 

• Kiekviename lošime, kai nėra ištrauko jokio skarabėjaus („scarab“) simbolio, premijos 

matuoklis yra atstatomas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Ra“ sukimų premijos 

 

• Surinkus 7 skarabėjaus („scarab“) ) simbolius aktyvinamos „Ra“ sukimų premijos. 

• „Ra“ sukimų premijos suteikia lošėjui 7 nemokamus sukimus su x7 daugikliu. 

• Kai ištraukiamas laukinis simbolis, jis išsiplečia ant visų būgnų ir juda į dešinę su kiekvienu 

sukimu. 

• Laimėjimai iš „Ra“ sukimų premijos susikaupia iki funkcijos pabaigos. 

 

„Sobek“ (Sobeko) nemokamų sukimų premijos 

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: 800 000 € 
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• 3, 4 arba 5 sklaidos simbolių ištraukimas aktyvina Sobeko („Sobek“) nemokamų sukimų 

premijas. 

• Sobeko („Sobek“) nemokamų sukimų premijos suteikia lošėjui 15 nemokamų sukimų. 

• Sobeko („Sobek“)  nemokamų sukimų premijos metu, laukinis simbolis padvigubina bet kurį 

laimėjimą prie kurio jis prisideda. 

• Su kiekvienu sekančiu laimėjimu, būgnai pajuda viena pozicija į dešinę ir nauji simboliai 

traukiami ant pirmo būgno. 

• Tai tęsiama tol, kol nebelieka laimingų kombinacijų. 

• Su kiekvienu sekančiu laimėjimu laimėjimo daugiklis padidinamas (nuo x1 iki x2, x3, x5 ir 

x7). 

 

„Isis“ nemokamų sukimų premijos 

 

• Pradžioje ištraukus 4 ar 5 sklaidos simbolius aktyvinamas „Isis“ nemokamų sukimų premijos 

lošimas. 

• Aktyvinus funkciją, ji lieka atrakinta iki lošimo pabaigos. 

• „Isis“ nemokamų sukimų premijos suteikia lošėjui su 12 nemokamų sukimų. 

• Premijos lošimo metu laukiniai simboliai daugina laimėjimą, prie kurio prisidėjo, daugikliu 

x3. 

• Laukiniai simboliai taip pat turi galimybę išsiplėsti ir padengti visą būgną. 

 

„Bastet“ (Basteto) nemokamų sukimų premijos 

 

• Pradžioje ištraukus 5 sklaidos simbolius aktyvinamas Basteto („Bastet“) nemokamų sukimų 

premijos lošimas. 

• Aktyvinus šią funkciją, ji lieka atrakinta iki lošimo pabaigos. 

• Basteto („Bastet“) nemokamų sukimų premijos lošimas suteikia lošėjui 10 nemokamų 

sukimų. 

• Premijos lošimo metu, laukinis simbolis daugina laimėjimą, prie kurio prisidėjo, daugikliu 

x4. 

• Premijos lošimo metu, aktyvi Pakopinių būgnų funkcija. 

• Su kiekvienu sekančiu laimėjimu, laimingi simboliai pašalinami iš būgnų ir pakeičiami 

naujais. 

• Tai tęsiama tol, kol nebelieka laimingų kombinacijų. 

• Kiekvieną kartą pajudėjus būgnams, padidėja Begalinio daugiklio vertė. 

 

 

Skarabėjaus („Scarab“) simbolis 

 

• Lošime veikia skarabėjaus („scarab“) simbolis, kuris padidina 

Ra sukimų premijos matuoklį. 

• Skarabėjaus („Scarab“) simbolis neatsiranda jokių premijos 

lošimų ar kitų premijos funkcijų metu. 

• „Ra“ sukimų premijos matuoklis atstatomas, kai nebėra 

atsirandančių skarabėjaus („scarab“) simbolių ant būgnų. 

• Septyni skarabėjaus („scarab“) simboliai, sukaupti premijos 

matuoklyje, aktyvina „Ra“ sukimų premijos lošimą. 
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Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

• Sklaidos simbolis yra išmokantis simbolis. 

• Ištraukus bent 3 sklaidos simbolius aktyvuojami nemokami 

sukimai. 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

• Laukinis simbolis yra išmokantis simbolis. 

• Pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir Skarabėjaus 

simbolius. 

 

 

 

2.1105 „Garsiniai Būgnai“ („Sonic Reels“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 6 būgnai, 3 eilės ir 729 laimėjimo būdai. 

• Lošime yra kairiųjų besisukančių būgnų premija ir dešiniųjų besisukančių būgnų premija. 

• Laimėjimai mokami ne mažiau nei už 3 simbolių kombinacijas, susidarančias aktyvioje 

eilutėje iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias vieno statymo laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius, atitinkamai gaunami 10, 15, 20 ar 25 nemokami 

sukimai. 

• Nemokami sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu, kaip ir sukimas, kurio 

metu jie buvo laimėti. 

• Nemokamų sukimų metu gali būti aktyvios abi kaupiamos premijos. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki lošimo funkcijos pabaigos. 

• Nemokamų sukimų metu galima laimėti daugiau nemokamų sukimų. 

 

Kairioji premija 

 

• Premijos matuoklėje surinkus 5 kaupiamus simbolius, aktyvuojama kairioji premija. 

• Premijos sukimų metu kiekvienas laimėjimas padidina daugiklį, o būgnai pasislenka per 

vieną poziciją į dešinę. 

• 6 būgnas pašalinamas, o 1-ame būgne išsukamas naujas simbolis. 

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: 540 000 € 
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• Jei taip išsukama nauja laiminga kombinacija, būgnai dar kartą pasislenka į dešinę, o 

daugiklis padidėja. 

• Didžiausia daugiklio vertė yra x5. 

• Premijos funkcija gali pasirodyti 5 kartus, o kiekvienas pasirodymas sumažina premijos 

matuoklę. 

• Išsukus kaupiamąjį simbolį esant aktyviai premijai, matuoklis padidėja, tačiau jis niekuomet 

negali būti didesnis nei x5. 

 

Dešinioji premija 

 

• Premijos matuoklėje surinkus 5 kaupiamus simbolius, aktyvuojama dešinioji premija. 

• Premijos sukimų metu, jeigu neišsukamas laimėjimas, būgnai gali pasislinkti per 1, 2 ar 3 

pozicijas į kairę, o tuščiuose būgnuose išsukami nauji simboliai, kurie gali sudaryti laimingą 

kombinaciją. 

• Yra 3 keičiamų būgnų kombinacijos: 2-3-4-5-6 (viena pozicija į kairę), 3-4-5-6 (dvi pozicijos 

į kairę) ir 4-5-6 (trys pozicijos į kairę). 

• Galima pakeisti iki 10 būgnų. 

• Kiekvienas funkcijos pasirodymas sumažina premijos matuoklį. 

• Matuoklis sumažinamas pakeistų būgnų skaičiumi. 

• Išsukus kaupiamąjį simbolį esant aktyviai premijai, matuoklis padidėja, tačiau jis niekuomet 

negali būti didesnis nei 10. 

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

• Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus 

specialiuosius simbolius. 

• Laukinis simbolis nėra laimėjimo simbolis. 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

• Bet kurioje būgnų vietoje išsukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos 

simbolius, atitinkamai gaunami 10, 15, 20 ar 25 nemokami 

sukimai. 

• Sklaidos simbolis nėra laimėjimo simbolis. 

 

Kairiosios premijos kaupimo simbolis 

 

• Kiekvienas susidedančių simbolių atsiradimas padidina 

premijos („bonus“) lošimo skaičiavimo matuoklį. 

• 5 sukaupti simboliai aktyvuoja premiją. 

 

Dešiniosios premijos kaupimo simbolis 

 

• Kiekvienas susidedančių simbolių atsiradimas padidina 

premijos („bonus“) lošimo skaičiavimo matuoklį. 

• 5 sukaupti simboliai aktyvuoja premiją. 

 

 

2.1106 „Būgnų Herojus“ („Reel Hero“) 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 6 būgnai, 3 eilės ir 20 išmokėjimo eilučių. 

• Laimėjimai mokami už 3, 4 ar 5 simbolių kombinacijas, susidarančias iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias vieno statymo laimėjimas. 

• Lošime yra 4 premijos lošimai, kurie aktyvuojami sukaupus simbolius. 

• Kiekvienas premijos („bonus“) lošimas aktyvuojamas premijos matuoklėje surinkus 5 tai 

premijai priskirtus kaupiamuosius simbolius.  

• Kiekvienas kaupiamas simbolis atvaizduojamas skirtingu ženklu. 

• Tik du premijos lošimai gali būti aktyvūs tuo pačiu metu. 

• Jei kitas premijos matuoklis yra užpildytas, kai dvi skirtingos premijos yra aktyvios, premija 

bus aktyvuota tik tokiu atveju, kuomet bent vienas iš dviejų aktyvių premijos lošimų 

pasibaigs. 

• Premijos lošimo metu, priskirta funkcija (turtuolio premija, Viktorijos premija, Alteros 

premija arba Džekso premija) gali būti aktyvuota 5 kartus. Kiekvienas atsiradimas sumažina 

premijos matuoklį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Turtuolio Premija („Rich Bonus“)  

 

Jei išsukamas bent vienas laukinis simbolis, jis išsiplečia ant visų būgnų. Laukinis simbolis yra 

užrakinamas ant būgnų ir suteikiami nemokami pakartotiniai sukimai. 

 

Viktorijos Premija („Victoria Bonus“) 

 

Išsukus laimingą kombinaciją be sklaidos simbolio, laimingi simboliai pajuda per vieną būgną į kairę 

ir ant pirmo būgno išsukami nauji simboliai. 

 

Alteros Premija („Altiera Bonus“) 

 

Jei išsukama nelaiminga kombinacija, 4, 5 ar 6 laukiniai simboliai perdengia kitus simbolius 

atsitiktinėse vietose sukuriant laimingas kombinacijas. 

 

Džekso Premija („Jax Bonus“) 

 

Išsukus laimingą kombinaciją be sklaidos simbolio, laimingi simboliai dingsta ir simboliai iš 

aukščiau pakeičia jų vietą, taip sukuriant galimybę naujiems laimėjimams. 

 

Nemokami sukimai 

 

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: 105 000 € 
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• Išsukus bent 3 sklaidos simbolius, gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Papildomi 3 sukimai gali būti pakartotinai suaktyvinti kelis kartus ištraukus 3FS simbolį. 

• Nemokamų sukimų metu yra aktyvios 2 atsitiktinės premijos. 

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos „scatter“ simbolis 

 

Ištraukus bent 3 sklaidos („scatter“) simbolius aktyvinama 10 

nemokamų sukimų. Sklaidos („scatter“) yra išmokantis 

simbolis. 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

Laukinis („wild“) simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus 

visus specialius simbolius. Laukinis („wild“) yra išmokantis 

simbolis. 

 

Turtuolio Premijos („Rich Bonus“) simbolis 

 

Kiekvienas Herojaus simbolio atsiradimas bet kur ant būgnų 

padidina atitinkamo premijos („bonus“) matuoklį. 

 

Viktorijos Premija („Victoria Bonus“) simbolis 

 

Kiekvienas Herojaus simbolio atsiradimas bet kur ant būgnų 

padidina atitinkamo premijos („bonus“) matuoklį. 

 

 

Alteros Premija („Altiera Bonus“) simbolis 

 

Kiekvienas Herojaus simbolio atsiradimas bet kur ant būgnų 

padidina atitinkamo premijos („bonus“) matuoklį. 

 

Džekso Premija („Jax Bonus“) premijos simbolis 

 

Kiekvienas Herojaus simbolio atsiradimas bet kur ant būgnų 

padidina atitinkamo premijos („bonus“) matuoklį. 

 

 

2.1107 „Begalybės Herojus“ („Infinity Hero“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 6 būgnai, 3 eilės ir 20 fiksuotų išmokėjimo eilučių. 

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: 300 000 € 
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• Visi laimėjimai išmokami už 3, 4, 5 ar 6 simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę. 

• Sklaidos simbolis neturi būti laimingos kombinacijos dalis. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius aktyvinama 10 nemokamų sukimų. 

• Papildomi 3, 5 ar 7 nemokami sukimai gali būti aktyvinti išsukus vieną iš trijų premijos 

simbolių. 

• Visi laimėjimai iš nemokamų sukimų sumuojasi iki sesijos pabaigos. 

• Visi laimėjimai iš nemokamų sukimų dauginami iš dabartinio daugiklio. 

• Nemokamų sukimų metu aktyvus neriboto dydžio daugiklis. 

• Daugiklio vertė prasideda 1x ir didėja 1 su kiekvienu laimėjimu. 

• Nemokami sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu, kaip ir sukimas, kurio 

metu jie buvo laimėti. 

 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir 

specialiuosius simbolius. 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

Ištraukus 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simbolius aktyvinama 10 nemokamų 

sukimų. 

 

 

2.1108 „Prabangi Kubo Manija“ („Cube Mania Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai mokami už 3 ar 4 tokių pat simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę aktyvioje 

eilėje. 

• Kiekvieno naujo lošimo metu reikia atlikti vieną statymą. 

• Laukinis („wild“) simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus paslapties („mystery“) simbolį 

ir sklaidos („scatter“) simbolį.  

• Pakeitus laukinį simbolį, eilutės laimėjimas padvigubinamas. 

• Po to, kai išmokami visi laimėjimai, simboliai pakeičiami iš viršaus krentančiais simboliais, 

kurie suteikia dar vieną galimybę laimėti dar vieną kombinaciją. 

• Tų pačių simbolių siena (4x3) daugina laimėjimą 2x. 

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: 58 000 € 
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• 3 ar 4 sklaidos simboliai, išmėtyti būgnuose, aktyvina 15 ar 30 nemokamų premijos sukimų. 

• 3 ar 4 paslaptingi simboliai, išsibarstę būgnuose, aktyvina paslaptingą traukimą iš 5-25x ar 

25-100x dydžio diapazono. 

• Lošimo ypatybė suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Aktyvavus lošimo ypatybę lošėjas gali: 

o priimti laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje, 

o jei galima, priimti pusę laimėjimo ir tęsti lošimo ypatybę lošiant su puse rizikos, 

o tęsti lošimo ypatybės lošimą, pasirinkdami vieną iš dviejų simbolių. 

• Pasirinkus simbolį, atliekamas sukimas, nusprendžiantis laimingą simbolį. 

• Lošėjas po kiekvieno lošimo gali baigti lošimo ypatybę. 

• Pralošimo atveju lošėjas pralošia laimėjimo vertę, nurodytą Dabartiniame laimėjimo 

skaitliuke ir grįžta į lošimą. 

• Lošimo ypatybėje – septyni lošimai. 

• Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, kuri gali būti atimta. 

• Padvigubinimas – laimėjimo suma po teisingo spėjimo. 

 

Simboliai: 

 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus paslapties („mystery“) ir sklaidos 

(„scatter“). Laukinis („wild“) simbolis, pakeisdamas simbolius, 

padvigubina bet kurį laimėjimą. 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

Už simbolį išmokama bet kurioje būgnų pozicijoje. 3 ar 4 sklaidos 

(„scatter“) simboliai bet kur ant būgnų aktyvina 15 ar 30 nemokamų 

sukimų. 

 

Paslapties („mystery“) simbolis 

 

3 ar 4 paslapties („mystery“) simboliai, išsibarstę būgnuose, aktyvina 

paslapties („mystery“) simbolių traukimą iš 5-25x ar 25-100x dydžio 

diapazono. 

 

Simbolių išmokų vertės: 

 

 

    
X3 5 € 0.50-2.50 € 1 €, 2 € 0.40 €, 0.80 € 

X4 25 € 2.50-10 € 2 €, 4 € 1 €, 2 € 

 

    
X3 0.20 €, 0.40 € 0.20 €, 0.40 € 0.10 €, 0.20 € 0.10 €, 0.20 € 

X4 0.40 €, 0.80 € 0.40 €, 0.80 € 0.20 €, 0.40 € 0.20 €, 0.40 € 
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*Mokėjimų lentelėje rodomas laimėjimas už mažiausią statymą. 

 

Laimingos statymo eilutės: 

 

 
 

• Monetos išmokėjimo vertė yra pagrįsta minimaliu statymu.  

• Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas aktyvioje statymų eilėje, iš kairės 

į dešinę, išskyrus sklaidos simbolis, kuris moka bet kurioje pozicijoje būgnuose ir paslapties 

simboliuose.  

 

 

2.1109 „Būgnų Juokdarys“ („Reel Joke“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 6 būgnai, 4 eilutės ir 20 išmokų eilučių. 

• Visi laimėjimai yra mokami už 3, 4, 5 arba 6 simbolių kombinacijas ant aktyvių statymo 

eilučių iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias vienos aktyvios statymo eilutės laimėjimas. 

• Laukinis („wild“) yra išmokėjimo simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

(„scatter“) ir specialius simbolius. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis išmokamas bet kurioje padėtyje ant būgnų, skaičiuojamas tik 

sklaidos („scatter“) simbolių skaičius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kintamas nesibaigiantis daugiklis 

 

• Lošime yra 4 kintami daugiklio simboliai. 

• Išsukus vieną iš daugiklių pagrindiniame lošime, pradinė nesibaigiančio daugiklio vertė 

aktyvuojama nemokamų sukimų režimu. 

• Tolesnės galimos daugiklio vertės yra: x3, x5, x7, x9. 

• Daugikliai neturi poveikio pagrindiniam lošimui ir galioja tik nemokamų sukimų režimu. 

 

Nemokami sukimai su pradiniu nesibaigiančiu daugikliu 

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: 95 000 € 
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• Išsukus bent 3 sklaidos („scatter“) simbolius suteikiama10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki funkcijos pabaigos. 

• Kai išsukama laiminti kombinacija, būgnai juda viena padėtimi į dešinę ir nauji simboliai 

išsukami ant pirmojo būgno. 

• Mechanizmas kartojamas, kol atsiranda naujos laiminčios kombinacijos. 

• Nemokamų sukimų metu aktyvus neriboto dydžio daugiklis. 

• Pradinė nesibaigiančio daugiklio vertė priklauso nuo daugiklio, kuris buvo aktyvus suteikiant 

nemokamus sukimus. 

• Nesibaigiančio daugiklio vertė didėja 1 po kiekvieno laimėjimo. 

• Visi laimėjimai yra dauginami iš esamos daugiklio vertės. 

• Specialūs simboliai gali didinti likusių nemokamų sukimų skaičių 3, 4 arba 5. 

• Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir rizika kaip sukimas, kuris aktyvavo 

premiją. 

 

Specialūs simboliai 

 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

Laukinis („wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos 

(„scatter“) ir kitus specialiuosius simbolius. 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

Išsukus bent 3 sklaidos („scatter“) simbolius bet kur ant būgnų, 

išmokamas laimėjimas ir aktyvuojami nemokami sukimai. 

 

Lošimo ypatybė: 

 

• Lošimo ypatybė suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Aktyvavus lošimo ypatybę, lošėjas gali: 

o priimti laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje, 

o tęsti lošimo ypatybės lošimą, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. 

• Pasirinkus simbolį, atliekamas sukimas, nusprendžiantis laimingą simbolį. 

• Lošėjas po kiekvieno lošimo gali baigti lošimo ypatybę. 

• Pralošimo atveju, lošėjas pralošia laimėjimo vertę, nurodytą Dabartiniame laimėjimo 

matuoklyje ir grįžta į lošimą. 

• Lošimo ypatybėje – septyni lošimai. 

 

 

Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, 

kuri gali būti atimta. 

 

 

Padvigubinimas – laimėjimo suma po 

teisingo spėjimo. 
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2.1110 „Brangakmenių Skirstytuvas“ („Gem Splitter“) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lošimo taisyklės 

 

• Lošime yra 5 būgnai, 3 eilutės ir mažiausiai 243 būdai laimėti. 

• Visi laimėjimai išmokami už bent 3 identiškų simbolių kombinacijas bet kuriose padėtyse ant 

iš eilės einančių būgnų, pradedant nuo pirmojo būgno. 

• Išmokamas tik didžiausias vieno būdo laimėjimas. 

• Laukiniai („wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir 

specialius simbolius. 

• Laukinis („wild“) nėra laimėjimo simbolis. 

• Sklaidos („scatter“) simboliai išmokami už bet kurias būgnų padėtis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Splitter“ – skėlimo būdai 

 

• Kiekviename sukime galima ištraukti du papildomus elementus: simbolio tipą, kuris gali būti 

skeliamas, jei atsiras ant būgnų, ir skėlimo tipą. 

 
• Kai ištraukiamas skėlimo simbolis (pvz. K), visi šie simboliai lošimo tinklelyje bus 

padalinami pagal skėlimo tipą (pvz. K / K). 

• Yra penki galimi skėlimo tipai: 

o skėlimas į 2 simbolius, vienas ant kito; 

o skėlimas į 2 simbolius, vienas šalia kito; 

o skėlimas į 3 simbolius, vienas ant kito; 

o skėlimas į 3 simbolius, vienas šalia kito; 

o skėlimas į 4 simbolius, išdėstytus 2x2. 

• Skelti galima tik įprastus simbolius. 

• Skėlimo mechanizmas gali praplėsti laiminčių simbolių skaičių iki 15 arba didinti tam tikro 

sukimo laimėjimo būdų skaičių. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3, 4 arba 5 „scatter“ (sklaidos) simbolius suaktyvinami nemokami sukimai. 

• Specialūs simboliai gali padidinti nemokamų sukimų skaičių 3. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki funkcijos pabaigos. 

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: 900 000 € 
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• Nemokami sukimai yra lošiami tame pačiame statymo lygyje ir rizikos lygyje kaip sukimas, 

kuris aktyvavo funkciją. 

• 2x2 skėlimo tipas lieka aktyvus nemokamų sukimų režimu. 

 

Specialūs simboliai: 

 

 

Laukinis simbolis 

 

Laukiniai („wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

(„scatter“) ir specialius simbolius. 

Laukinis („wild“) nėra laimėjimo simbolis. 

 

Sklaidos simbolis 

 

Sklaidos simboliai išmokami už bet kurias būgnų padėtis. 

 

Lošimo ypatybė: 

 

• Lošimo ypatybė suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Aktyvavus lošimo ypatybę, lošėjas gali: 

o priimti laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje, 

o tęsti lošimo ypatybės lošimą, pasirinkdami vieną iš dviejų simbolių. 

• Pasirinkus simbolį, atliekamas sukimas, nusprendžiantis laimingą simbolį. 

• Lošėjas po kiekvieno lošimo gali baigti lošimo ypatybę. 

• Pralošimo atveju lošėjas pralošia laimėjimo vertę, nurodytą Dabartiniame laimėjimo 

skaitliuke ir grįžta į lošimą. 

• Lošimo ypatybėje – septyni lošimai. 

 

 

Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, 

kuri gali būti atimta. 

 

 

Padvigubinimas – laimėjimo suma po 

teisingo spėjimo. 

 

 

 

2.1111 „Televizoriaus Būgnai“ („Telly Reels“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

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: 140 000 € 
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• Lošime yra 5 būgnai, 4 eilės ir 20 laimėjimo eilučių. 

• Laimėjimai mokami už 3, 4 ar 5 simbolių kombinacijas, susidarančias iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje. 

• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir 

specialiuosius simbolius. 

• Išsukus 3, 4 ar 5 sklaidos („scatter“) simbolius gaunama 10 nemokamų sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Televizoriaus („Telly“) premijos sukimai 

 

• Būgne išsukus žvaigždės simbolį, jis aktyvuos atitinkamą laukelį premijos matricos lentelėje. 

• Pilnai užpildžius premijos matricos lentelę, aktyvuojama televizoriaus („telly“) funkcija. 

• Atliekant „televizoriaus („telly“) premijos sukimus, 10 iš eilės einančių sukimų metu 

būgnuose užblokuojami 5 laukiniai („wild“) simboliai. 

• Laukinių („wild“) simbolių padėtis atitinka po premijos matricos lentele esančių slankiklių 

padėtį. 

• Televizoriaus („telly“) premijos sukimų laimėjimai kaupiami iki šios funkcijos pabaigos. 

• Kiekvienas televizoriaus („telly“) premijos sukimas kainuoja vieną statymą. 

 

Mažo Televizoriaus („Mini Telly“) premija 

 

• Kai visi slankikliai yra vienoje padėtyje, aktyvuojama mažo televizoriaus („mini telly“) 

premija. 

• Slankikliai judinami specialiaisiais simboliais. 

• Mažo televizoriaus („mini telly“) premija suteikia lošėjui atsitiktinį prizą – laimėjimą nuo x2 

iki x10. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus bent 3 sklaidos („scatter“) simbolius gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki funkcijos pabaigos. 

• Nemokami sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir kintamumu, kaip ir sukimas, kurio 

metu jie buvo laimėti. 

• Išsukus +3FS simbolį gaunami 3 papildomi nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų pradžioje laimės rate išsukamas papildomas prizas. 

• Prizai yra tokie: 

o „WIN x2“ – visi nemokamų sukimų metu laimėti laimėjimai didinami 2 kartus; 

o „WIN x3“ – visi nemokamų sukimų metu laimėti laimėjimai didinami 3 kartus; 

o „WIN x5“ – visi nemokamų sukimų metu laimėti laimėjimai didinami 5 kartus; 

o 3 atsitiktiniai laukiniai („random wilds“) – kiekvieno sukimo metu atsitiktinėse vietose 

pasirodo 3 laukiniai („wild“) simboliai; 

o 4 atsitiktiniai laukiniai („random wilds“) – kiekvieno sukimo metu atsitiktinėse vietose 

pasirodo 4 laukiniai („wild“) simboliai; 
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o 5 atsitiktiniai laukiniai („random wilds“) – kiekvieno sukimo metu atsitiktinėse vietose 

pasirodo 5 laukiniai („wild“) simboliai; 

o +5FS – nemokamų sukimų skaičius padidinamas 5 sukimais; 

o +10FS – nemokamų sukimų skaičius padidinamas 10 sukimų; 

o Begalybės Daugiklis („Infinite multiplier“) – sulig kiekvienu laimėjimu prie daugiklio 

vertės pridedamas 1. 

o Išsukus nemokamus sukimus papildomas prizas nesuteikiamas. 

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos („scatter“) simbolis 

 

• Išsukus 3, 4 ar 5 sklaidos („scatter“) simbolius 

gaunama 10 nemokamų sukimų. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis turi savo vertę. 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

• Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos („scatter“) ir specialiuosius simbolius. 

• Laukinis simbolis turi savo vertę. 

 

Rodyklių simboliai 

 

Rodyklės – tai judantys mažo televizoriaus („mini telly“) 

premijos slankikliai. 

 

Žvaigždės simbolis 

 

Šis simbolis aktyvuoja premijos laukelį priklausomai nuo 

žvaigždės pozicijos būgnuose. 

 

 

2.1112 „Juodasis Karalius: Uždrausti Turtai“ („Dark King: Forbidden Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Juodasis Karalius: Uždrausti Turtai“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis Laukinio 

Daugiklio („Wild Multiplier“) funkciją ir laukinius („wild“) simbolius, kurie pasikeičia į 

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: 800 000 € 
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limpančius laukinius („sticky wild“) simbolius nemokamų sukimų ir papildomų nemokamų 

sukimų metu. 

• Lošimas turi 20 fiksuotų laimėjimo linijų kartu su skirtingomis statymo ir monetos vertėmis 

bei statymo lygiais (tik tuomet, kai lošiama monetomis). 

• Lošimas gali būti lošiamas tiek monetomis, tiek pinigais. Tai gali būti nustatoma lošimų 

nustatymų („Game settings“) skiltyje. 

• Statymas („BET“) tai statymui skirta monetų arba pinigų suma. 

• Statymo lygis („Bet level“) funkcija leidžia, kuomet lošiama monetomis, pakeisti monetos 

vertę ir tuo pačiu  statymo sumą bei laimėjimą. 

• Kuomet lošiama monetomis, statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymų („Bet 

Settings“) mygtuką ir pasirinkus monetos vertę bei statymo lygį. Kuomet lošiama pinigais, 

statymo vertė pasirenkama paspaudus statymo nustatymų („Bet Settings“) mygtuką bei 

pasirinkus norimą statymą. 

• Lošėjo sąskaitos likutis („Balance“) nurodo pinigų arba monetų sumą statymams. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama remiantis Mokėjimo lentele („Paytable“). 

• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje. Ši suma 

taip pat gali būti padauginta iš bet kurio galiojančio daugiklio. 

• Statymo linijos laimėjimas monetomis yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje, 

padaugintai iš statymo lygio. Ši suma taip pat gali būti padauginta iš bet kurio galiojančio 

daugiklio. 

• Statymo linijos laimėjimas išmokamas tik iš kairiojo į dešinįjį būgną. 

• Išmokamas tik didžiausias statymo linijos laimėjimas.  

• Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymo eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukiniai („wild“) simboliai ir Laukinio daugiklis („Wild Multiplier“) 

 

• Laukinis („wild“) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje pagrindinio lošimo ir 

nemokamų sukimų metu. 

• Kai 1 ar daugiau laukinių („wild“) simbolių atsiranda bet kurioje būgnų vietoje sukimo metu 

pagrindiniame arba nemokamų sukimų lošime, visi statymo linijų laimėjimai yra 

padauginami iš laukinio daugiklio („wild multiplier“), kuris lygus laukinių simbolių skaičiui 

būgnuose. 

• Maksimalus laukinio daugiklis („wild multiplier“) skaičius – x5. 

• Laukiniai („wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius. 

 

Nemokami sukimai („free spins“), Limpančių laukinių karštosios vietos („Sticky Wild Hotspots“) 

ir Limpančių laukinių („sticky wilds“) simboliai 

 

• 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių, atsirandančių bet kurioje būgnų vietoje, 

pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja nemokamus sukimus: 
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o 3 sklaidos („scatter“) simboliai = 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos („scatter“)  simboliai = 12 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos („scatter“) simboliai = 15 nemokamų sukimų; 

• Nemokami sukimai suteikiami kartu su Limpančių laukinių karštosios vietos („Sticky Wild 

Hotspots“) – fiksuotoje zonoje, 5 vietų figūroje, kryžiaus pavidalo formoje, 2, 3 ir 4 

būgnuose.  

• Bet kuris simbolis, nusileidžiantis bet kurioje būgnų vietų zonoje, pasikeičia į limpančių 

laukinių („sticky wild“) simbolį. 

• Limpantis laukinis („sticky wild“) simbolis padovanoja 1 papildomą nemokamą sukimą ir 

pasilieka būgnuose iki nemokamų sukimų lošimo pabaigos. 

• Maksimalus papildomų nemokamų sukimų („extra free spins“) skaičius visai nemokamų 

sukimų sesijai yra 5. 

• Bendra laukinio daugiklio („wild multiplier“) vertė nemokamų sukimų metu yra lygi tuo 

pačiu metu atsirandantiems laukiniams („wild“) ir limpantiems laukiniams („sticky wild“) 

simboliams būgnuose, nuo minimaliai x1 iki maksimaliai x5. 

• Nemokamų sukimų lošimo pabaigoje: 

o Bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie bet kurio laimėjimo to lošimo, 

kuris aktyvavo nemokamus sukimus. 

o Lošėjas grįžta į pagrindinį lošimą. 

 

Išmokėjimai: 

 

   
5 25 5 25 5 20 

4 7,50 4 7,50 4 6,25 

3 1 3 1 3 1 

   

5 17,50 5 15 5 12,50 

4 5 4 3,75 4 3 

3 1 3 1 3 1 

   
5 5 5 4 5 3,50 

4 1 4 1 4 1 

3 0,25 3 0,25 3 0,25 
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5 3 5 2,50 

4 1 4 1 

3 0,25 3 0,25 

 

 

2.1113 „Dvigubas Sukimas Mega Keliai“ („Twin Spin Megaways“) 

 

„Dvigubas Sukimas Mega Keliai“, tai 6 būgnų kazino lošimas, turintis dvigubo būgno („twin 

reel“), nemokamų sukimų ir lavinos („avalanche“) funkcijas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 117649 laimėjimo būdai, skirtingos statymo ir monetos vertės bei statymo lygiai 

(tik lošiant monetomis). 

• Lošimas gali būti lošiamas monetomis arba pinigais.  

• Statymas („BET“), tai monetos arba pinigų vertė statymams. 

• Kuomet lošiama monetomis, statymo vertę galima nustatyti paspaudus statymo nustatymų 

(„Bet Settings“) mygtuką ir pasirinkus monetos vertę bei statymo lygį. Kuomet lošiama 

pinigais, statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymų („Bet Settings“) mygtuką ir 

pasirinkus norimą statymą. 

• Lošėjo sąskaitos likutis („Balance“), tai turima monetų arba pinigų suma atlikti statymams. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra išmokami remiantis mokėjimo lentele. 

• Simbolių išmokėjimo vertės, rodomos mokėjimo lentelėje („Paytable“), yra dinamiškos ir 

keičiasi kartu su pasirinkta statymo verte. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Kiekvieno sukimo metu, pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimuose, nusileidžiančių 

kiekvienam būgnui simbolių skaičius yra parenkamas atsitiktinai (nuo 2 iki 7). 

• Sutampantys simboliai, bet kurioje pozicijoje 3 ar daugiau greta esančiuose būgnuose, iš 

kairiausio į dešiniausią, suteikia mega keliai („megaways“) laimėjimą. 

• Mega keliai („Megaways“) laimėjimai lygūs vertėms, nurodytoms mokėjimo lentelėje. 

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: 800 000 € 
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• Laiminčių kombinacijų skaičiavimo procese kiekvienas simbolis yra suskaičiuojamas vieną 

kartą nepaisant būgno dydžio, išskyrus simbolius su daugikliu. 

• Daugiau laimėjimų yra suteikiama, kuomet papildomi sutampantys simboliai atsiranda tuose 

pačiuose būgnuose, kurie suteikė mega keliai („megaways“) laimėjimą. 

• Kiekvieno sukimo metu mega keliai („megaways“) yra lygus padaugintų simbolių skaičiui 

kiekviename būgne. Maksimalus mega keliai („megaways“) skaičius yra 117649. 

• Išmokama tik už ilgiausiai sutampančią kombinaciją vienam simboliui. 

• Tuo pačiu metu įvykstantys mega keliai („megaways“) laimėjimai yra sudedami. 

 

Išmokėjimai: 

 

    
6 100 6 50 6 30 6 15 

5 60 5 30 5 25 5 10 

4 30 4 20 4 10 4 8 

3 20 3 10 3 8 3 5 

    
6 10 6 6 6 6 6 5 

5 8 5 5 5 5 5 4 

4 6 4 4 4 3 4 3 

3 4 3 2 3 2 3 2 

   
6 5 6 5 6 4 

5 4 5 3 5 3 

4 2 4 2 4 2 

3 1 3 1 3 1 

 

 

2.1114 „5 Liūtų Šokis“ („5 Lions Dance“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  
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Lošimo taisyklės: 

 

• Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. Visi laimėjimai 

padauginami iš pagrindinio statymo. 

• Lošime yra 1024 būdai laimėti, kurie suteikiami už iš kairės į dešinę greta esančias simbolių 

kombinacijas. 

 

            
 

Lošimo funkcijos: 

 

Liūto būgno premija 

 

• Šis simbolis yra liūto būgno simbolis. Jis atsiranda ant 3, 4 ir 5 būgnų. 

• Surinkus 3 liūto būgno simbolius aktyvinama premija. 

• Kai funkcija paleidžiama, 1 ir 2 būgnai tampa vienu iki galo išplečiamu būgnu, 

kuriame yra tik tiesioginiai pinigų apdovanojimai, išreikšti kaip bendro statymo 

daugikliai. 

• Liūto būgnas sukasi vieną kartą ir dovanojama atsitiktinės vertės dovana. Galimos vertės yra: 

5x, 10x, 15x, 20x, 25x, 50x, 75x, 100x, 150x arba 200x. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 premijos („bonus“) simbolius yra aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

• Lošimas prasideda su 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu visi liūto galvos simboliai, kurie pasirodo ekrane 

apmokėjus pradinį laimėjimą, transformuojasi į kitus atsitiktinius liūto galvos simbolius ir 

išmokama vėl pagal naujo simbolio išmokų lentelę. 

• Surinkus 3 premijos („bonus“) simbolius lošimo metu lošėjas gauna papildomus 10 

nemokamų sukimų.  

 

Simboliai: 

 

 
 

  

 

5 400 5 160 5 160 5 80 5 80 

4 80 4 60 4 60 4 30 4 30 

3 20 3 10 3 10 3 8 3 8 

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 270 010 € 
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5 60 5 60 5 40 5 40 5 40 

4 20 4 20 4 8 4 8 4 8 

3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 

 

 

• Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir pakeičia visus simbolius 
išskyrus  ir   . 

• Laukiniai („wild“) simboliai atsiranda tik ant 2, 3, 4 

ir 5 būgnų. 

 

• Tai yra premijos („bonus“) simbolis. Jis atsiranda ant 1, 2 ir 3 būgnų.  

• 3x premijos („bonus“) simbolis aktyvina nemokamus sukimus.  

• 3x premijos („bonus“) simbolis išmoka 1x bendro statymo suma. 

 

 

2.1115 „Prabangūs Actekų Brangakmeniai“ („Aztec Gems Deluxe“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimą laimingoje kombinacijoje toje pačioje išmokėjimų 

eilėje. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Pakartotinio sukimo ir premijos laimėjimai pridedami prie išmokėjimų eilės laimėjimo. 

• Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pakartotinis sukimas ir premijos laimėjai suteikiami lošėjui po lošimo pabaigos. 

• Lošime yra 9 laimėjimo linijos: 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų pakartotinio sukimo funkcija  

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.09 €  

Maks. 90 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Pinigų simbolio pakartotinio sukimo funkcija prasideda, kai už visas laimėjimų kombinacijas 

eilėje yra išmokėta. 
• Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, aktyvinantys funkciją. 

• Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriuose yra pinigų simboliai ir tušti langeliai. 

• Pradedama su 3 sukimais iš naujo. Visi pinigų simboliai surenkami po kiekvieno sukimo iš 

naujo, lieka ekrane iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą, kai išsukamas bent vienas pinigų 

simbolis, sukimų skaičius iš naujo grįžta į 3. Lošimas tęsiasi, kol baigiasi pakartotiniai 

sukimai arba visos pozicijos ekrane užpildomos su pinigų simboliais. 

• Kai pinigų pakartotino sukimo funkcija atlikta, visos pinigų simbolių vertės yra 
pridedamos ir išmokama bendra suma. 

• Lošimo pabaigoje visos pozicijos ekrane yra užimamos pinigų simboliais ir aktyvinama 

viena atsitiktinė funkcija: 

o Daugiklis – 2x, 3x, 5x, 8x ar 10x daugiklis taikomas bendram pakartotino sukimo 

lošimo laimėjimui. 

o Laimės ratas – Laimės rato sukimai prideda dar vieną laimėjimą prie bendro laimėjimo 

pakartotino  sukimo lošime. Galimi prizai, kaip bendro statymo daugikliai yra: 18x, 

28x, 58x, 88x, 108x, 128x, 188x, 288x, 388x arba mini, maži, dideli arba didžiojo 

prizo vertės. 

 

Simboliai: 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

     

Bet kokie 

 
3 88 3 58 3 28 3 18 3 8 3 10 

 

 
3 - 250 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus kitus simbolius, 

išskyrus pinigų simbolį. 

• Laukinis („wild“) simbolis atsiranda ant visų būgnų. 

 

• Tai yra pinigų simbolis, randamas ant visų būgnų. 

• Kiekvieno sukimo metu pinigų simbolis paima atsitiktinę vertę iš 

numatyto rinkinio arba paima mini ar mažas didžiojo prizo vertes. 

• Išsukus 4 ar daugiau pinigų simbolių, aktyvinamas pinigų pakartotinis 

sukimas. 

 

 

2.1116 „Didžiojo Ešerio Bonanza“ („Big Bass Bonanza“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 250 €  
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę. 

• Visi laimėjimai yra dauginami iš statymo eilutėje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Lošime yra 10 laimėjimo linijų: 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3 arba daugiau sklaidos („scatter“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija: 

o 5x sklaidos („scatter“) simbolis dovanoja 20 nemokamų sukimų 

o 4x sklaidos („scatter“) simbolis dovanoja 15 nemokamų sukimų  

o 3x sklaidos („scatter“) simbolis dovanoja 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu kiekvienas laukinis („wild“) simbolis taip pat surenka 

visas vertes iš pinigų simbolių ekrane. 

• Visi laukinis („wild“) simboliai, kurie išsukami funkcijos metu, yra surenkami iki lošimo 

pabaigos. 

• Kiekvienas surinktas 4 laukinis („wild“) simbolis suaktyvina nemokamų sukimų funkciją, 

dovanoja dar 10 nemokamų sukimų ir pinigų simbolio surinkimo daugiklis padidinamas iki 

2x pirmo suaktyvinimo metu, 3x antro suaktyvinimo metu ir 10x trečio suaktyvinimo metu. 

• Suaktyvinami sukimai yra lošiami pasibaigus praėjusios partijos nemokamiems sukimams. 

Daugiklis taikomas suaktyvintiems sukimams. 

• Po trečiojo išsukimo funkcija negali būti daugiau išsukama. 

• Atsitiktine tvarka, kai yra tik 1 laukinis („wild“) simbolis ekrane, nemokamo sukimo 

pabaigoje žuvies pinigų simboliai gali atsirast atsitiktinėse padėtyse. 

• Maksimali laimėjimo suma limituota 2,100x statymo suma. Jei bendras nemokamų sukimų 

laimėjimas pasiekia 2,100x, lošimas iš karto pasibaigia, suteikiamas laimėjimas ir visi likę 

nemokami sukimai yra atšaukiami. 

 

Simboliai: 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairės pusės. 

 

Maksimalaus laimėjimo suma: 525 000 € 
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Laukinis („wild“) 

 

Jis atsiranda ant visų būgnų per nemokamų sukimų lošimą. Pakeičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

 

Sklaidos („scatter“) 

 

Atsiranda ant visų būgnų. 

 

Pinigų simbolis 

 

Su kiekvienu sukimu pinigų simbolis gauna atsitiktinę pinigų vertę. 

Žuvies išmokami simboliai taip pat yra pinigų simboliai. Su kiekvienu 

sukimu žuvis gauna atsitiktinę pinigų vertę, kuri gali būti laimima nemokamų 

sukimų metu. 

 

     

5 2 000 5 1 000 5 500 5 500 5 200 

4 200 4 150 4 100 4 100 4 50 

3 50 3 30 3 20 3 20 3 10 

2 5 2 - 2 - 2 - 2 - 

     
5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 

4 25 4 25 4 25 4 25 4 25 

3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1117 „Karalysčių Knyga“ („Book of Kingdoms“) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laimingoje kombinacijoje toje pačioje išmokėjimų 

eilėje. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo. 

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: 1 000 000 € 
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• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui lošėjui suteikiami nemokami sukimai.  

• Lošime yra 25 laimėjimo linijos: 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų pakartotinis sukimas  

 

• Pinigų pakartotinio sukimo funkcija prasideda, kai išmokama už visas laimėjimų 

kombinacijas eilėje. 

• Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, aktyvinantys pinigų pakartotinio 

sukimo funkciją. 

• Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriuose yra pinigų simboliai ir tušti langeliai. 

• Pradedama 3 sukimais iš naujo. Visi pinigų simboliai surenkami po kiekvieno sukimo iš naujo 

ir lieka ekrane iki lošimo pabaigos.  

• Kiekvieną kartą, kai atsiranda bent vienas pinigų simbolis, sukimų iš naujo skaičius grįžta į 

3. Lošimas tęsiasi, kol baigiasi sukimai iš naujo arba visos pozicijos ekrane užpildomos 

pinigų simboliais. 

• Kai pinigų pakartotinio sukimo funkcija baigiasi, visų pinigų simbolių vertės yra sudedamos 

ir išmokama visa suma. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų metu suteikiami 5 nemokami sukimai. 

• Prieš prasidedant lošimui atsitiktinai parenkamas specialus išsiplečiantis simbolis iš visų 

simbolių, išskyrus premijos ir pinigų simbolius. 

• Nemokamų sukimų metu, po įprastų simbolių išmokos, specialus simbolis išsiplečia 

vertikaliai, kad padengtų visas 3 pozicijas ant būgnų. 

• Specialus išplečiantis simbolis išmoka pagal išmokėjimų lentelę, ant visų būgnų, net ant 

neparinktų pozicijų. 

• Išplitimas aktyvinamas tik kai laimėjimui yra pakankamai simbolių. 

• Surinkus 3 ar daugiau  simbolių nemokamų sukimų lošimo metu, lošėjui suteikiami dar 

5 nemokami sukimai su esamu pasirinktu specialiu simboliu. Nėra galimų pakartotinų 

aktyvinimų skaičiaus limito. 

 

Simboliai: 
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Pinigų simbolis 

 

Atsiranda ant visų būgnų. Per kiekvieną sukimą pinigų simbolis gauna 

atsitiktinę vertę iš pirmiau nustatytų verčių arba gauna mažą, didelę ar mega 

vertes. Kai išsukami 5 arba daugiau pinigų simbolių, jie sužadinta pinigų 

pakartotinio sukimo funkciją. 

 

Laukinis simbolis ir Premijos simbolis 

 

• Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir pakeičia visus simbolius išskyrus 

pinigų ir premijos simbolius. 

• Tai taip pat yra premijos („bonus“) simbolis. 

• 3 ar daugiau premijos („bonus“) simbolių suaktyvina nemokamų sukimų 

funkciją. 

• Išmokamas kaip premijos („bonus“) simbolis: 

o 4 išmokama 20x viso statymo  

o 3 išmokama 1x viso statymo 

 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

     

5 500 5 400 5 300 5 200 5 50 

4 250 4 150 4 100 4 50 4 20 

3 25 3 20 3 15 3 10 3 10 

    

5 50 5 50 5 50 5 50 

4 20 4 20 4 20 4 20 

3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1118 „Džonas Medžiotojas ir Tutanchamono Knyga“ („John Hunter and the Book of 

Tut“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 550 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridedami prie einamosios linijos laimėjimų. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Gedimai anuliuoja visus išmokėjimus ar lošimus. 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų metu suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Specialus išplečiantis simbolis yra atsitiktinai parenkamas prieš lošimo pradžią. 

• Nemokamų sukimų metu, po įprastų simbolių išmokos, specialus simbolis išsiplečia 

vertikaliai, kad padengtų visas 3 pozicijas ant būgno. 

• Specialus išplečiantis simbolis išmoka pagal išmokėjimų lentelę, ant visų būgnų, net ant 

neparinktų pozicijų. 

• Išplitimas aktyvinamas tik kai laimėjimui yra pakankamai simbolių. 

• Surinkus 3 ar daugiau simbolių, nemokamų sukimų metu bus suteikiama dar 10 

nemokamų sukimų su esamu pasirinktu specialiu simboliu. Nėra galimų pakartotinų 

aktyvinimų skaičiaus limito. 

• Nemokami sukimai su 10 pradinių nemokamų sukimų gali būti iškart aktyvinti iš pagrindinio 

lošimo perkant juos už 100x dabartinio bendro statymo. 

 

Simboliai: 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

     

5 5 000 5 2 000 5 750 5 750 5 150 

4 1 000 4 400 4 100 4 100 4 40 

3 10 3 40 3 30 3 30 3 5 

2 10 2 5 2 5 2 5 2 - 
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5 150 5 100 5 100 5 100 

4 40 4 25 4 25 4 25 

3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

• Šis simbolis yra tiek sklaidos („scatter“), tiek laukinis 

(„wild“) ir pakeičia visus simbolius. 

• 5X laukinis („wild“) simbolis išmoka atitinkamai pagal 

laukinių („wild“) simbolių išmokų lentelę. 

 

• Surinkus 3 ar daugiau šių simbolių bet kur ant būgnų 

aktyvinami nemokami sukimai. 

5 200 x bendro statymo 

4 20x bendro statymo 

3 2x bendro statymo 

 

 

2.1119 „Bronko Dvasia“ („Bronco Spirit“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Lošime yra 75 laimėjimo linijos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Progresyvi funkcija 

 

• Lošiama 10 sukimų serijomis, kurias lošėjas gali pirkti bet kuriame sukime. 

Sukimų skaičiai didėja iš vieno sukimo į kitą kol pasieks 10, tada vėl prasidės 

nuo 1. 

• Visi , kurie gaunami ekrane 10 sukimų ciklo metu, rodomi lošimo viršuje. 

Gali būti surinkta iki 20  . 10 sukime, visi surinkti laukiniai („wild“) 

simboliai grįžta ekrane į atsitiktines pozicijas kaip . 

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: 143 465 € 
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• Progresas yra išsaugomas bet kokiam galimam statymui ir grąžintas tam tikras statymas 

užkraus progresą, įskaitant surinktus simbolius ir sukimų skaičius tam ciklui. 

• Jei lošėjas nusprendžia pakeisti statymą 10 sukimų ciklo metu, sukimų skaičius nustatomas 

iš naujo nuo 1 ir visos buvusios pozicijos pašalinamos.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

• Šios funkcijos pradžioje, priklausomai nuo surinktų premijos simbolių, pasirinkamas vienas 

iš šių: 

➢ 5 premijos simboliai suteikia: 

o 45 nemokamus sukimus su 4 laukiniais simboliais 

o 15 nemokamų sukimų su 7 laukiniais simboliais  

➢ 4  premijos simboliai suteikia: 

o 30 nemokamų sukimų su 4 laukiniais simboliais 

o 10 nemokamų sukimų su 7 laukiniais simboliais 

➢ 3 premijos simboliai suteikia: 

o 15 nemokamų sukimų su 4 laukiniais simboliais 

o 5 nemokamus sukimus su 7 laukiniais simboliais 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu, laukinis simbolis pridedamas ekrane priklausomai nuo 

pozicijos parinkto pasirinkimo ir jie liks ekrane iki lošimo pabaigos, keičiant poziciją 

atsitiktinai kiekviename sukime. 

• Trys ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių funkcijos metu suteikia naują nemokamų 

sukimų lošimą, kuris bus lošiamas dabartinio lošimo pabaigoje. Galima pasirinkti kitą 

pasirinkimą prieš prasidedant lošimui. Nėra limito pakartotino aktyvinimo skaičiui. 

• Nemokamų sukimų metu veikia specialūs būgnai. 

 

Simboliai: 

 

      

5 2.50 5 1.25 5 1.25 5 0.75 5 0.75 5 0.50 

4 0.60 4 0.25 4 0.25 4 0.20 4 0.20 4 0.12 

3 0.20 3 0.10 3 0.10 3 0.08 3 0.08 3 0.05 

      
5 0.50 5 0.20 5 0.20 5 0.20 5 0.20 5 0.20 

4 0.12 4 0.07 4 0.07 4 0.07 4 0.07 4 0.07 

3 0.05 3 0.03 3 0.03 3 0.03 3 0.03 3 0.03 
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• Tai yra premijos („bonus“) simbolis ir atsiranda ant visų būgnų. 

 
5 – 2.50 

• Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir jis pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• Atsiranda tik 10-tame sukime pagrindiniame lošime kaip 

Keliaujantis laukinis („wild“) nemokamų sukimų funkcijos metu. 

 

 

2.1120 „Kalėdų Giesmės Mega Keliai“ („Christmas Carol Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas už laiminčią kombinaciją toje pačioje išmokėjimų 

eilėje. 

• Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir „Bonus“ (premijos) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui, nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui. 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Priklausomai nuo pasirinkto statymo, 

lošimas vyksta skirtingai. Galimos vertės yra: 

o Statymo daugiklis 20x – Normalus lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x – Šansas laimėti nemokamus sukimus natūraliai padvigubinamas. 

• Laimėjimai suteikiami iš kairės į dešinę didėjančiomis bet kokio dydžio simbolių 

kombinacijomis: 

o 1 ir 6 būgnai gali turėti iki 7 simbolių. 

o 2, 3, 4 ir 5 būgnai gali turėti iki 8 simbolių. 

o 2 ir 5 būgnų viršutinė eilė sukama nepriklausomai iš kairės į dešinę. 

• Bendrai maksimalus galimų būdų laimėti skaičius yra 200704. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kratymo funkcija 

 

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: 1 000 000 € 
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• Kratymo funkcija reiškia, kad po kiekvieno sukimo už laimingas kombinacijas yra išmokama 

ir visi laimingi simboliai dingsta. Likę simboliai krenta į ekrano dugną ir laisvos vietos yra 

pakeičiamos naujais simboliais iš viršaus. 

• Nauji simboliai yra tokio pat dydžio kaip pradinio sukimo rezultate, prieš sukratymą. 

• Kratymas tęsis tol, kol nebeliks laimingų kombinacijų kaip kratymo rezultatas. 

• Visi laimėjimai pridedami prie lošėjo sąskaitos po visų kratinių rezultato iš sužaisto 

pagrindinio sukimo. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Tai yra sklaidos („scatter“) simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų. Surinkus 4 ar 

daugiau sklaidos („scatter“) simbolių, bet kur ant būgnų aktyvinamas nemokamų sukimų 

lošimas. 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas kratinys padidina laimėjimo daugiklį 1x. Po kiekvieno 

sukratymo, to sukratymo laimėjimas dauginamas iš dabartinio daugiklio. 

• Nemokamų sukimų pradžioje reikia pasirinkti vieną iš galimų parinkčių: 

o 4 sklaidos simboliai: 

− 15 nemokamų sukimų, pradedant su 1x daugikliu 

− 10 nemokamų sukimų, pradedant su 5x daugikliu 

− 5 nemokamus sukimus, pradedant su 10x daugikliu 

o 5 sklaidos simboliai: 

− 19 nemokamų sukimų, pradedant su 1x daugikliu 

− 14 nemokamų sukimų, pradedant su 5x daugikliu 

− 9 nemokamus sukimus, pradedant su 10x daugikliu 

o 6 sklaidos simboliai: 

− 23 nemokamus sukimus, pradedant su 1x daugikliu 

− 18 nemokamų sukimų, pradedant su 5x daugikliu 

− 13 nemokamų sukimų, pradedant su 10x daugikliu 

• Atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius, atsitiktinis pradinis daugiklis. 

• Surinkus 3 sklaidos simbolius nemokamų sukimų metu, aktyvinami dar 5 nemokami sukimai. 

 

Simboliai: 

 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

• Laukinis simbolis atsiranda ant 2, 3, 4 ir 5 

viršutinėje būgnų eilėje. 

 

Už visus simbolius išmokami iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 
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6 1 000 6 100 6 50 6 40 6 30 

5 500 5 50 5 20 5 16 5 12 

4 200 4 40 4 10 4 10 4 8 

3 40 3 20 3 6 3 6 3 4 

2 20 2 - 2 - 2 - 2 - 

     

6 30 6 30 6 20 6 20 6 20 

5 12 5 12 5 8 5 8 5 8 

4 8 4 8 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 

 

 

2.1121 „Kaubojaus Auksas“ („Cowboys Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri 

laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. Pasibaigus lošimui 

nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas žaidėjui. 

• Lošime yra 10 laimėjimo linijų: 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų surinkimo funkcija 

 

• Su kiekvienu sukimu kaubojaus („cowboy“) simboliai gali būti išsukti su priskirta atsitiktine 

bendro statymo daugiklio verte iš pirminio rinkinio nuo 1x iki 100x bendro statymo. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.10 €  

Maks. 50 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 606 500 € 
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• Tai yra pabėgėlio („renegade“) simbolis. Jis atsiranda tik ant 5 būgno. 

• Kai pabėgėlio („renegade“) simbolis išsukamas, visų kaubojaus („cowboy“) simbolių 

piniginės vertės ekrane sudedamos ir išmokama bendra suma. 

• Pabėgėlio („renegade“) simbolis taip pat pakeičia premijos („bonus“) simbolį. 

 

Nemokami sukimai: 

 

• Išsukus 3 premijos („bonus“) simbolius arba bet kokį skaičių premijos („bonus“) simbolių 

bei pabėgėlio („renegade“)  simbolį suaktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

• Lošimas pradedamas su 10 nemokamų sukimų. 

• Ši funkcija gali būti suaktyvinama iki 3 kartų išsukus 3 premijos („bonus“) simbolius arba 

bet kokį skaičių premijos („bonus“) simbolių ir pabėgėlio („renegade“) simbolį. 

• Su kiekvienu suaktyvinimu pridedami 5 nemokami sukimai ir didinamas pinigų surinkimo 

funkcijos daugiklis iki maksimaliai 25 sukimų visam lošimui ir maksimalaus 5x daugiklio. 

• Funkcijos metu, kai pabėgėlio („renegade“) simbolis išsukamas ir surenkamas, bendra 

išmokama suma dauginama taip: 

• Kai funkcija pradedama, daugiklis yra 1x. 

• Po pirmojo suaktyvinimo daugiklis didėja iki 2x. Per antrąjį suaktyvinimą daugiklis didėja 

iki 3x. 

• 3-ajam ir paskutiniam suaktyvinimui daugiklis gali padidėti iki 5x. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu lošime atsiranda specialūs būgnai. 

 

Simboliai: 

 

 

Tai yra premijos („bonus“) simbolis. Jis atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

Išsukus 3 premijos („bonus“) simbolius aktyvinama nemokamų sukimų 

funkcija. 

 

Šis simbolis yra laukinis („wild“) simbolis ir pakeičia visus simbolius, 

išskyrus „Bonus“ (premijos) ir pabėgėlio („renegade“) simbolį. Atsiranda 

ant visų būgnų. 

 

    

5 750 5 500 5 250 5 200 

4 200 4 150 4 100 4 100 

3 50 3 30 3 25 3 20 

2 5 2 - 2 - 2 - 

    
5 50 5 50 5 25 5 25 
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4 25 4 25 4 10 4 10 

3 5 3 5 3 5 3 5 

 
5 100 

4 50 

3 10 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios 

pusės. 

• Kaubojaus („Cowboy“) simboliai susijungia ir suformuoja laiminčias kombinacijas vienas 

su kitu. 

 

 

2.1122 „Vilkolakio Prakeiksmas Mega Keliai“ („Curse of the Werewolf Megaways“) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas už laiminčią kombinaciją toje pačioje išmokėjimų 

eilėje. Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

• „TARPO“ ir „ENTER“ klaviatūros mygtukai gali būti naudojami, kad paleistų arba stabdytų 

sukimą. 

• Laimėjimai suteikiami iš kairės į dešinę. Bendras laimėjimo būdų skaičius yra 46656. 

• Būgnai 1 iki 6 gali turėti iki 6 simbolių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sukimo modifikatorius 

 

• Atsitiktinai, bet kuriame sukime pagrindiniame lošime, super sukimas gali aktyvinti didelės 

vertės simbolių šūsnis. 

• Atsitiktinai, bet kuriame sukime pagrindiniame lošime, gali būti aktyvintas garantuotas 

laimėjimo sukimas, kuris garantuoja didelį laimėjimą įvairiais būdais. 

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: 1 000 000 € 
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Nemokami sukimai 

 

•  Tai yra premijos („bonus“) simbolis. Atsiranda ant visų būgnų ir visokiais dydžiais. 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

o 6 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų  

o 5 premijos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų 

o 4 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų  

o 3 premijos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus 

•  Tai yra atakuojančio vilkolakio simbolis. Atsiranda tik nemokamų sukimų lošimo 

metu ir pakeičia     . 

• Lošimo metu, kai gaunamas atakuojančio vilkolakio simbolis, pašalinamos nuo 1 iki 5 

gyvybių iš vieno iš aukščiausios vertės simbolių. Jei 5 gyvybės pašalinamos iš vieno iš 

simbolių, kiekvienas simbolis yra pakeičiamas būgnų juostuose su   likusiam lošimui ir 

suteikiamas dar vienas sukimas. 

• Surinkus 2 ar daugiau premijos simbolių lošimo metu aktyvinami nemokami sukimai: 

o 6 premijos simboliai suteikia +10 nemokamų sukimų 

o 5 premijos simboliai suteikia +5 nemokamus sukimus 

o 4 premijos simboliai suteikia +4 nemokamus sukimus  

o 3 premijos simboliai suteikia +3 nemokamus sukimus  

o 2 premijos simboliai suteikia +2 nemokamus sukimus 

 

Simboliai: 

 

 

• Tai laukinis („wild“) ir pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos, 

paslaptingąjį ir atakuojančio vilkolakio simbolius. 

• Laukinis simbolis atsiranda tik ant 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnų. 

 

• Tai yra paslaptingas simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų bet kokio 

dydžio pagrindiniame lošime. 

• Bet kuriuo metu, kai atsiranda paslapties simbolių skaičius, paslapties 

simboliai pasikeičia į tokį patį išmokantį simbolį atsitiktine tvarka, po 

kurios laiminčios kombinacijos suteikiamos atsižvelgus į naują simbolį.  

 

Simboliai: 

 

     
6 100 6 50 6 25 6 20 6 15 

5 50 5 25 5 10 5 8 5 6 

4 25 4 10 4 5 4 4 4 3 
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3 10 3 5 3 3 3 3 3 2 

2 5 2 - 2 - 2 - 2 - 

     
6 10 6 10 6 5 6 5 6 5 

5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 

3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

 

2.1123 „Drago – Fortūnos Brangakmeniai“ („Drago – Jewels of Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimo eilutės laimėjimo. 

• Visi laimėjimai yra dauginami iš pagrindinio statymo. 

• Nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui po to, kai užsibaigia lošimas. 

• Visos vertės išreiškiamos kaip tikri laimėjimai monetų forma. 

• Lošime yra 1600 būdų laimėti. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Drakono super sukimas 

 

• Surinkus 4 tokius pat Drakono simbolius visuose 4 kampuose aktyvinama drakono super 

sukimo funkcija. 

• Funkcijos metu išsukus būgnus gaunama daugiau tokio pat tipo Drakono simbolių. 

Kiekvienas gautas Drakono simbolis lieka ekrane iki lošimo pabaigos. 

• Laimėjimai suteikiami lošimo gale pagal bendrą simbolių ekrane skaičių. 

• Išmokėjimų lentelė rodoma ekrane. Kai gaunamas pagerinimo simbolis, jis visus 

išmokėjimus padvigubina išmokėjimų lentelėje. 

• Lošimas baigiasi, kai daugiau negaunama naujų Drakono simbolių. 

 

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: 1 000 000 € 
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20 - 22 simboliai - 5000x statymo suma 

15 - 19 simboliai - 750x statymo suma 

12 - 14 simboliai - 500x statymo suma 

10 - 11 simboliai - 250x statymo suma 

9 simboliai - 100x statymo suma 

8 simboliai - 75x statymo suma 

7 simboliai - 50x statymo suma 

6 simboliai - 25x statymo suma 

5 simboliai - 10x statymo suma 

20 - 22 simboliai - 500x statymo suma 

15 - 19 simboliai - 250x statymo suma 

12 - 14 simboliai - 100x statymo suma 

10 - 11 simboliai - 80x statymo suma 

9 simboliai - 60x statymo suma 

8 simboliai - 40x statymo suma 

7 simboliai - 20x statymo suma 

6 simboliai - 10x statymo suma 

5 simboliai - 5x statymo suma 

  
20 - 22 simboliai - 250x statymo suma 

15 - 19 simboliai - 100x statymo suma 

12 - 14 simboliai - 75x statymo suma 

10 - 11 simboliai - 50x statymo suma 

9 simboliai - 25x statymo suma 

8 simboliai - 10x statymo suma 

7 simboliai - 8x statymo suma 

6 simboliai - 6x statymo suma 

5 simboliai - 4x statymo suma 

20 - 22 simboliai - 100x statymo suma 

15 - 19 simboliai - 50x statymo suma 

12 - 14 simboliai - 40x statymo suma 

10 - 11 simboliai - 30x statymo suma 

9 simboliai - 20x statymo suma 

8 simboliai - 10x statymo suma 

7 simboliai - 5x statymo suma 

6 simboliai - 3x statymo suma 

5 simboliai - 2x statymo suma 

 

Nemokami sukimai 

 

 

• Tai yra premijos („bonus“) simbolis. 

• Jis atsiranda tik ant 1 ir 5 būgnų. 

• Surinkus 4 premijos („bonus“) simbolius visuose 4 ekrano kampuose, 

aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

 

• Prieš prasidedant lošimui lošiama speciali pakartotino sukimo ypatybė. Surinkus kristalinius 

simbolius lošėjas gali gauti daugiau nemokamų sukimų, limpančių laukinių, paslaptingų 

laukinių simbolius ar laimėjimo daugiklius, kurie bus taikomi ateinančiam nemokamų 

sukimų lošimui. 

• Prasideda 3 pakartotinais sukimais. Kiekvieną kartą gavus kristalinį simbolį, pakartotinų 

sukimų skaičius atsistato į 3. 

• Lošimas baigiasi, kai nebėra daugiau pakartotinų sukimų arba visos lošimo tinklelio pozicijos 

yra užpildytos kristalų simboliais.  

• Po to lošiamas nemokamų sukimų lošimas. 

 

 

Nemokamų sukimų kristalinis simbolis prideda atsitiktinį nemokamų sukimų 

skaičių, nuo 1 iki 10 būsimam nemokamų sukimų lošimui. 

 

Limpančių laukinių kristalinis simbolis prideda laukinį simbolių skaičių, nuo 1 

iki 5 būsimame nemokamų sukimų lošime. Limpantys laukiniai simboliai pridėti 
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ekrane atsitiktinėse pozicijose, lošimo pradžioje ir lieka ekrane, kol baigiasi 

lošimas. 

 

Laimėjimo daugiklio kristalinis simbolis prideda 1x arba 2x prie laimėjimo 

daugiklio. Laimėjimo daugiklis taikomas bendram visų sukimų laimėjimui 

būsimame nemokamų sukimų lošime. 

 

Paslaptingo kristalo simbolis prideda paslapties simbolio skaičių prie būgnų nuo 

5 iki 50, tolimesniam nemokamų sukimų lošimui. Lošimo metu visi paslapties 

simboliai, kurie gaunami ekrane, transformuojami į tokį pat atsitiktinį 

išmokėjimo simbolį, išskyrus laukinį („wild“). 

 tai yra paslapties („mystery“) simbolis. 

 

• Nemokamų sukimų lošimas lošiamas su bendru surinktų nemokamų sukimų skaičiumi, su 

bendru surinktų limpančių laukinių skaičiumi, su bendru surinktų paslaptingų kristalų 

simbolių skaičiumi pridėtų prie būgnų juostų ir visi laimėjimai dauginami iš bendro surinktų 

laimėjimų daugiklio. 

• Funkcija negali būti pakartotinai aktyvinta. 

 

Simboliai: 

 

    
 

5 200 5 100 5 50 5 40 5 20 

4 50 4 40 4 25 4 20 4 10 

3 25 3 20 3 15 3 10 3 8 

    

5 15 5 10 5 10 5 10 

4 8 4 8 4 6 4 6 

3 6 3 6 3 4 3 4 

 

 

Laukinis („wild“) 

 

• Laukinis simbolis  pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos 

simbolį. 

• Laimėjimai suteikiami už iš kairės į dešinę greta esančių simbolių 

kombinacijas. 

• Laukinis simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 

Mistiškasis simbolis. 
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2.1124 „Smaragdo karalius“ („Emerald King“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę pasirinktose išmokų eilutėse. 

• Visi laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Lošime yra 20 laimėjimo linijų: 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laimėjimo daugiklis 

 

• Visi laimėjimai dauginami iš bendrojo laimėjimo daugiklio, kuris rodomas lošimo būgnų 

viršuje. Daugiklis taikomas bendram laimėjimui iš sukimų. 

• Lošimas pradedamas su 1x daugikliu ir gali atsitiktine tvarka didėti 1 po kiekvieno 

nelaiminčio sukimo. Daugiklis atstatomas į 1x, kai laimima arba atsitiktine tvarka. 

• Esamas daugiklis išsaugomas kiekvienam statymui. Pakeitus statymą, daugiklis bus atstatytas 

į 1x. 

 

Mini lošimo automatų funkcija 

 

• Su kiekvienu sukimu atsitiktiniai būgnai gali įgauti žalią foną. Kai visi 5 būgnai tampa žali, 

sužadinama mini lošimo automatų funkcija. 

• Kai funkcija sužadinama, išmokama 2x viso statymo. 

• Per mini lošimo automatų funkciją iki 15 mini lošimo automatų gali atsirasti atsitiktine tvarka. 

  

Juose yra atskiri simboliai su skirtingais apdovanojimais: 

 

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: 1 000 000 € 
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3 - 400 3 - 300 3 - 200 1 - 40 

 

• Mini lošimo automatuose yra 2x2 arba 3x3 lošimo simboliai, kurie gali atsirasti atsitiktine 

tvarka. Juose yra papildomas atsitiktinis daugiklis, kuris taikomas bendram mini lošimo 

automato laimėjimui. 

• Lošimo metu kiekvienas mini lošimo automatas sukasi ir suteikia atskirus laimėjimus. Po 

kiekvieno laimėjimo mini lošimo automatas sukasi dar kartą, kol nebelieka laimėjimų. 

Lošimas baigiasi, kai visi mini lošimo automatai nustoja suktis ir išmokami visi laimėjimai, 

kurie buvo surinkti per lošimą. 

• Funkcijos metu lošime dalyvauja ypatingi būgnai. Funkcija negali būti sužadinama 

pakartotinai. 

 

Simboliai: 

 

 
   

5 500 5 100 5 50 5 30 

4 100 4 50 4 30 4 20 

3 50 3 30 3 20 3 10 

   
5 30 5 20 5 20 

4 20 4 10 4 10 

3 10 3 5 3 5 

 

 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus kitus simbolius. 

Jis atsiranda ant visų būgnų. 

• Laukinis („wild“) simbolis gali atsirasti įprasto lošimo metu arba 

būti pridėtas į atsitiktines lošimo tinklelio pozicijas išsukus dobilą 

lošimo viršuje arba pasirodžius aukso puodui. 

5 500 

4 100 

3 50 

 

 

2.1125 „Vaisių Vakarėlis“ („Fruit Party“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  
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Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas yra išmokamas už laimėjimo kombinaciją. 

• Laimėjus su keliais blokais visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai dauginami iš bazinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kratymo funkcija 

 

• Kratymo funkcija reiškia, kad po kiekvieno sukimo, už laimėtas kombinacijas yra mokama ir 

visi laimėjimo simboliai išnyksta. Likę simboliai nukrenta į ekrano apačią, o tuščios vietos 

pakeičiamos naujais simboliais, pateiktais iš viršaus. 

• Kratymas tęsis tol, kol nebeliks daugiau laimėjimo kombinacijų. 

Kai bus sužaisti visi kratiniai, atsirandantys dėl pagrindinio sukimo, visi gauti laimėjimai 

pridedami prie lošėjo sąskaitos. 

 

Atsitiktinio daugiklio funkcija 

 

Pagrindiniame lošime visi simboliai, kurie yra susiję su laimėjimo bloku, turi atsitiktinį šansą neštis 

2x daugiklį. Bendras bloko laimėjimas dauginamas iš visų daugiklių, kurie yra kombinacijos dalis 

su maksimaliu 256x daugikliu. 

Nemokami sukimai 

• Surinkus 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

Lošimas prasideda su 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamuose sukimuose bet kuris simbolis yra susijęs su laimėjimo bloku ir turi atsitiktinį 

šansą neštis 2x arba 4x daugiklį. Bendras bloko laimėjimas dauginamas iš visų daugiklių, 

kurie yra kombinacijos dalis su maksimaliu 256x daugikliu. Šansas gauti kelis daugiklius yra 

aukštesnis nemokamų sukimų metu. 

• Surinkus 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių aktyvinami papildomi nemokami 

sukimai:  

o 7 sklaidos simboliai suteikia 14 nemokamų sukimų 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 13 nemokamų sukimų 

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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o 5 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 11 nemokamų sukimų 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų 

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos („Scatter“) simbolis 

 

Sklaidos simbolis atsiranda ant visų būgnų. 

 

     
  

15+ 3 000 15+ 2 000 15+ 1 800 15+ 1 600 15+ 1 200 15+ 800 15+ 400 

14 1 400 14 1 200 14 1 00 14 800 14 600 14 400 14 200 

13 700 13 600 13 500 13 400 13 300 13 200 13 100 

12 300 12 250 12 200 12 100 12 70 12 60 12 50 

11 150 11 120 11 90 11 60 11 50 11 40 11 30 

10 100 10 80 10 60 10 40 10 30 10 25 10 20 

9 50 9 40 9 30 9 25 9 20 9 15 9 10 

8 40 8 30 8 25 8 20 8 15 8 10 8 8 

7 35 7 25 7 20 7 15 7 10 7 8 7 6 

6 30 6 20 6 15 6 10 6 8 6 6 6 5 

5 20 5 15 5 10 5 8 5 6 5 5 5 4 

 

 

2.1126 „Vaisių Vaivorykštė“ („Fruit Rainbow“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už simbolius išmokama iš kairės į dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje. 

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: 400 000 € 
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• Lošime yra 40 laimėjimo linijų: 

 

Simboliai: 

 

 

Sklaidos („Scatter“) simbolis 

 

• Jis atsiranda ant visų būgnų. 

o 5x sklaidos simboliai suteikia 500x bendro statymo; 

o 4x sklaidos simboliai suteikia 125x bendro statymo; 

o 3x sklaidos simboliai suteikia 5x bendro statymo; 

• Laimėjimai už šiuos simbolius išmokami ant visų pozicijų. 

 

Laukinis („wild“) simbolis 

 

Šis simbolis atsiranda visuose būgnuose. 

 5 2 000 

4 1 000 

3 100 

 

Kiti simboliai 

 

  
  

 

5 2 000 5 600 5 500 5 400 5 300 

4 500 4 200 4 150 4 100 4 90 

3 90 3 50 3 40 3 30 3 20 

    
5 250 5 200 5 140 5 100 

4 80 4 60 4 50 4 50 

3 15 3 10 3 10 3 5 

 

 

2.1127 „Brangakmenių Bonanza“ („Gems Bonanza“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimas išmokamas tik už didžiausią laiminčią kombinaciją. 

• Kai laimima keliuose blokuose, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Aukso karštinės laimėjimai yra suteikiami lošėjui pasibaigus lošimui.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kratymo funkcija 

 

• Kratymo funkcija reiškia, kad po kiekvieno sukimo, už laimėtas kombinacijas yra mokama ir 

visi laimėjimo simboliai išnyksta. Likę simboliai nukrenta į ekrano apačią, o tuščios vietos 

pakeičiamos naujais simboliais, pateiktais iš viršaus. 

• Kratymas tęsis, kol nebebus laiminčių kombinacijų arba sukimo funkcijos neatsiras kaip 

griūties rezultatas. 

• Visos pergalės pridedamos prie lošėjo balanso, kai buvo sužaisti visi kratiniai, atsirandantys 

dėl pagrindinio sukimo. 

 

Sukimo funkcija 

 

Pagrindiniame lošime su kiekvienu simboliu už įprastų simbolių gali atsirasti specialios spalvotos 

žymos. Kai laimėjimas išsukamas ant pažymėto taško, sužadinama speciali sukimo funkcija, kuri 

priklauso nuo žymos spalvos. 

 

 

Mėlyna žyma laimi atominį sprogimą. Kai visos griūtys dėl esamo sukimo 

baigiamos, ekranas išvalomas nuo visų simbolių ir ekrane pradeda atsirasti 

nauji simboliai. 

 

Rožinė žyma suteikia galimybę laimėti laukinį („wild“) brangakmenį. Kai 

visos griūtys dėl esamo sukimo baigiasi, visi vieno atsitiktinio simbolio 

pavyzdžiai ekrane pasikeičia į laukinis („wild“) simbolius. 

 

Ruda žyma suteikia kvadratus. Kai visos griūtys po esamo sukimo baigiamos, 

atsitiktiniai to paties simbolio 2x2 blokai įtraukiami į atsitiktines ekrano 

padėtis. 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Raudona žyma suteikia milžinišką simbolį. Kai visos griūtys dėl esamo 

sukimo baigiamos, atsitiktinis to paties simbolio 3x3, 4x4 ar 5x5 blokas 

įtraukiamas į atsitiktinę ekrano padėtį. 

 

Žalia žyma suteikia laimingą laukinį („wild“) simbolį. Kai visos griūtys dėl 

esamo sukimo baigiamos, nuo 5 iki 15 laukinių („wild“) simbolių atsiranda 

ekrane atsitiktinėse padėtyse. 

 

Jei kelios funkcijos laimimos tuo pačiu sukimu, jos lošiamos šia fiksuota tvarka: atominis sprogimas, 

laukinis („wild“) brangakmenis, kvadratai, milžiniškas simbolis ir laimingi laukiniai („wild“) 

simboliai. 

 

Aukso progresinė funkcija 

 

• Su kiekvienu sukimu laiminčių simbolių skaičius, kuris sprogsta griūties metu, 

suskaičiuojamas ir užsipildo aukso progresijos matuoklis.  

• Matuoklis grįžta į nulį, kai nėra laiminčių simbolių sprogimų po griūties. 

• Surinkus 114 taškų iš pagrindinio lošimo sukimo su griūtimis ir sukimo funkcijų, aktyvinama 

aukso karštinės funkcija. Funkcija pradedama, kai visos griūtys ir sukimo daugikliai dėl 

esamo sukimo baigiami. 

• Funkcija prasideda nuo 1 lygio. Kiekviename funkcijos lygyje visi sukimo daugikliai 

garantuojami lošėjui vieną kartą per lygį, atitinkama seka, o visi laimėjimai turi bent jau 2x 

laimėjimo daugiklį. 

• Surinkus pakankamai laiminčių simbolių per kiekvieną lygį pereinamą į sekantį:  

o 2 lygis – surinkus 116 laiminčius simbolius. 2 lygyje lošiama su 4x laimėjimo daugikliu.  

o 3 lygis – surinkus 120 laiminčius simbolius. 3 lygyje lošiama su 6x laimėjimo daugikliu.  

o 4 lygis – surinkus 125 laiminčius simbolius. 4 lygyje lošiama su 8x laimėjimo daugikliu.  

o 5 lygis – surinkus 132 laiminčius simbolius. 5 lygyje lošiama su 10x laimėjimo daugikliu. 

• Funkcija pasibaigia, kai nepakanka laiminčių simbolių, kurie buvo renkami iš anksto kitam 

lygiui arba visos sukimo funkcijos nuo 5 lygio yra sužaistos. 

 

Simboliai: 

 

 

• Tai laukinis („wild“) simbolis ir jis pakeičia kitus simbolius. 

• Jei pasirodo tik kaip laukinis („wild“) brangakmeniai ir 

laimingos laukinis („wild“) funkcijos. Tie patys laukinis 

(„wild“) simboliai gali susijungti, kad suformuotų kelias 

laimėjimo kombinacijas su skirtingais simboliais. 

 

 

       
25+ 20 000 10 000 6 000 3 000 2 000 1 500 1 000 

20-24 4 000 20 000 1 000 500 400 300 200 

15-19 1 000 500 300 200 150 100 75 



52 

 

12-14 500 250 150 100 75 50 40 

9-11 250 150 75 50 40 30 20 

8 100 50 25 15 12 10 7 

7 50 25 15 8 8 6 4 

6 30 15 10 6 5 4 3 

5 20 10 6 5 4 3 2 

 

 

2.1128 „Prabangus Didysis Raganosis“ („Great Rhino Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Lošime yra 25 laimėjimo eilutės: 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Super pakartotiniai sukimai 

 

• Surinkus du ar daugiau pilnų  rinkinių, bet kur ant būgnų, aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkcija. 

• Kai yra aktyvinta nemokamų sukimų funkcija, išmokama už įprastai laimėtas kombinacijas, 

po to kai pilni  rinkiniai lieka ant būgnų. 

• Lošimas prasideda su 3 pakartotinais sukimais. Lošimo metu, tik  simboliai yra sukami. 

Kiekvieną kartą naujas  gaunamas, jis lieka ant būgnų ir suteikiamas dar vienas 

pakartotinas sukimas. 

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: 624 280 € 
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• Atsitiktinai naujai pridedami  gali turėti 2x daugiklį, kuris taikomas eilės laimėjimui 

lošimo pabaigoje. 

• Visi daugikliai esantys laimėjimo dalimi daugina vienas kitą. 

• Kai nebelieka pakartotinų sukimų, visi laimėjimai už kombinacijas su  pridedami ir 

išmokami. 

• Jei Super pakartotinio sukimo pabaigoje būgnuose yra 14 , vietoje laimėjimų iš laimėjimų 

linijų yra suteikiamas didelis laimėjimas. Didelis laimėjimas turi nustatytą vertę – 375x 

bendro statymo. 

• Jei Super pakartotino sukimo metu surenkama 15 , funkcija iškart baigiasi ir suteikiamas 

didysis pagrindinis laimėjimas vietoje laimingų eilučių. Didžiojo prizo laimėjimo vertė yra 

nustatyta 500x bendro statymo. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Sklaidos („scatter“) simbolis randamas ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

• Surinkus 3x , aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. Lošėjui suteikiama 10 

nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu, kai  simbolis atsiranda būgnuose, jis yra surenkamas. 

Nemokamų sukimų lošimo pabaigoje, paskutiniame sukime visi prieš tai surinkti  

simboliai grįžta į atsitiktines pozicijas lošimo ekrane ir suteikia linijos laimėjimus.  

• Super pakartotinų sukimų („Super re-spin feature“) funkcija negali būti pakartotinai aktyvinta 

nemokamų sukimų lošimo metu. 

 

Simboliai: 

 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, 

išskyrus . 

• Šis simbolis yra ant visų būgnų. 

 

• Išmoka 2x bendro statymo  

• Sklaidos („Scatter“) simbolis randamas ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

• Surinkus 3x  aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

 

     

5 400 5 200 5 150 5 100 5 50 

4 150 4 50 4 40 4 30 4 25 

3 50 3 15 3 10 3 10 3 10 

2 2 2 - 2 - 2 - 2 - 
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5 25 5 20 5 20 5 20 

4 10 4 10 4 10 4 10 

3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1129 „Karštas Degti“ („Hot to Burn“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai dauginamai 

iš bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Lošime yra 5 laimėjimo linijos: 

 

 

 

 

Simboliai: 

 

 
Tai sklaidos („scatter“) simbolis. 

Šis simbolis išmoka ant bet kurios pozicijos. 
5 250 

4 50 

3 10 

 

 

     
5 5 000 5 500 5 500 5 200 5 200 

4 1 000 4 200 4 200 4 50 4 50 

3 100 3 50 3 50 3 20 3 20 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.05 €  

Maks. 250 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 250 000 € 
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5 200 5 200 

4 50 4 50 

3 20 
3 20 

2 5 

 

 

2.1130 „Džonas Medžiotojas ir Majų Dievai“ („John Hunter and the Mayan Gods“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laimingoje kombinacijoje toje pačioje išmokėjimų 

eilėje. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („Bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

• Lošime yra 10 laimėjimo būdų: 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

• Funkcija yra progresinė su besikeičiančiomis būgnų juostomis, kai lygis didėja. 

• Lošimas pradedamas su 12 nemokamų sukimų. 

• Funkcija pradedama nuo 1 lygio. 

• Lošimo metu, kai išsukamas 1 laukinis („wild“) simbolis, pridedama daugiau nemokamų 

sukimų ir lygis padidinamas: 

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: 50 000 € 
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o Kai 2 laukiniai („wild“) simboliai išsukami, jie prideda 3 nemokamus sukimus ir lygis 

padidinamas 2. 

o Kai išsukami 3 laukiniai („wild“) simboliai, jie prideda dar 5 nemokamus sukimus ir lygis 

padidinamas 3. 

 

Lygio progresyvumas yra toks: 

 

2 lygis – visi ant būgno juostų tampa iki lošimo pabaigos. 

3 lygis – visi ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos. 

4 lygis – visi ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos. 

5 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos. 

6 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos. 

 

• Lošimas baigiamas, kai nebelieka nemokamų sukimų. 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių nemokamų sukimų lošime, vėl aktyvinama 

funkcija ir pridedama dar 12 nemokamų sukimų. 

 

Simboliai: 

 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

sklaidos simbolį.  

• Laukinis („wild“) simbolis atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų. Kai laukinis 

(„wild“) simbolis išsukamas ir gali būti suformuota laiminti 

kombinacija, ji plečiasi vertikaliai, kad užpildytų visą būgną. 

 

• Tai yra sklaidos („scatter“) simbolis. 

• Jis pasirodo visuose būgnuose. 

• 3 arba daugiau sklaidos („scatter“) simbolių sužadina nemokamų 

sukimų funkciją: 

o 5x sklaidos („scatter“) simbolis išmoka 50x viso statymo suma. 

o 4x sklaidos („scatter“) simbolis išmoka 20x viso statymo suma. 

o 3x sklaidos („scatter“)   simbolis išmoka 2x viso statymo suma. 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų  pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

     

5 500 5 400 5 300 5 250 5 200 

4 250 4 200 4 125 4 100 4 50 

3 100 3 50 3 20 3 20 3 10 
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5 200 5 100 5 100 5 100 5 100 

4 50 4 20 4 20 4 20 4 20 

3 10 3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1131 „Džiunglių Gorila“ („Jungle Gorilla“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kai sklaidos („scatter“) simbolis atsiranda būgne, to būgno daugiklis padidėja nuo 1x iki 

galimai maksimalaus 5x. 

• Bendras kiekvienos laimingos kombinacijos, kurioje yra laukinis („wild“) simbolis, 

laimėjimas dauginamas iš visų esamų daugiklių. Po laimėjimo suteikimo, panaudotų būgnų  

daugikliai grąžinami į 1x. 

• Progresas išsaugomas kiekvienam įmanomam statymui ir grįžtant į tam tikrą statymą bus 

atstatomas progresams, įskaitant surinktus daugiklius. Pakeitus statymą, visi daugikliai 

atstatomi į 1x. 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Lošime yra 20 laimėjimo linijų: 

 

 
 

Simboliai: 

 

 
Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir jis pakeičia visus simbolius išskyrus 

sklaidos simbolį. 

Šis simbolis randamas ant visų būgnų . 5 250 

4 50 

3 30 

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: 280 625 € 
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Tai yra sklaidos („scatter“) simbolis. 

Jis randamas ant visų būgnų . 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų  pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

     
5 90 5 70 5 60 5 50 5 40 

4 40 4 35 4 30 4 24 4 20 

3 25 3 20 3 15 3 12 3 10 

    
5 35 5 30 5 25 5 20 

4 18 4 16 4 12 4 10 

3 10 3 8 3 6 3 5 

 

 

2.1132 „Jūros Periodo Milžinai“ („Jurassic Giants“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo. 

• Išmokamas tik didžiausias laiminčios kombinacijos toje pačioje laimėjimo eilutėje 

laimėjimas. 

• Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedamai prie bendro laimėjimo. 

• Lošime yra 4096 būdai laimėti. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Kiekvienas nemokamo sukimo laimėjimas dauginamas iš 2x, 3x arba 4x atsitiktine tvarka.  

• Lošėjas gali laimėti daugiau nemokamų sukimų naudojant kitus taip pat ir pagrindiniame 

lošime: 

o 20 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 250 nemokamų sukimų 

o 19 sklaidos simbolių suteikia 100 nemokamų sukimų 

o 18 sklaidos simbolių suteikia 80 nemokamų sukimų 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.50 €  

Maks. 50 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 777 600 € 
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o 17 sklaidos simbolių suteikia 50 nemokamų sukimų 

o 16 sklaidos simbolių suteikia 45 nemokamų sukimų 

o 15 sklaidos simbolių suteikia 40 nemokamų sukimų 

o 14 sklaidos simbolių suteikia 35 nemokamų sukimų 

o 13 sklaidos simbolių suteikia 30 nemokamų sukimų 

o 12 sklaidos simbolių suteikia 25 nemokamų sukimų 

o 11 sklaidos simbolių suteikia 20 nemokamų sukimų 

o 10 sklaidos simbolių suteikia 15 nemokamų sukimų 

 

Simboliai: 

 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

sklaidos („scatter“). 

• Laukinis („wild“) simbolis pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. 

 

Šis simbolis yra sklaidos („scatter“) ir rodomas ant visų būgnų.  

10 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių bet kur ant būgnų suaktyvina 

nemokamų sukimų funkciją. 

 

     

6 400 6 400 6 250 6 250 6 200 

5 200 5 200 5 120 5 120 5 80 

4 60 4 60 4 50 4 50 4 40 

3 15 3 15 3 - 3 - 3 - 

     
6 150 6 100 6 100 6 80 6 80 

5 70 5 60 5 60 5 45 5 45 

4 30 4 25 4 25 4 15 4 15 

 

 

2.1133 „Birmingamo Gauja“ („Peaky Blinders“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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: 202 250 € 
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• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Lošime yra 20 laimėjimo linijų: 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Atsitiktiniai sukimai 

 

Pagrindiniame lošime, bet kuriame sukime, viena iš toliau nurodytų funkcijų yra galima: 

 

➢ Šelbio statymų parduotuvė („Shelby Betting Shop“) 

 

• Tai yra Šelbio statymų parduotuvės premijos simbolis, galintis atsirasti tik ant 5 būgno. 

Išsukus šį simbolį ant 5 būgno, kartu su dviem simboliais ant kitų būgnų, aktyvinama 

Šelbio statymų parduotuvės funkcija. Jos metu visi ekrane esantys paprasti simboliai 

gauna atsitiktinį piniginį laimėjimą. Išmokama bendra laimėjimų vertė.  

• Šios funkcijos metu aktyvinami specialūs būgnai. 

 

➢ Pagal Birmingamo gaujos užsakymą („By Order of the Peaky Blinders“)  

 

• Tai yra premijos simbolis „pagal Birmingemo gaujos užsakymą“, galintis atsirasti tik ant 

5 būgno. Išsukus šį simbolį ant 5 būgno, kartu su dviem simboliais ant kitų būgnų, 

aktyvinama funkcija „pagal Birmingemo gaujos užsakymą“. 

• Funkcijos metu po pirmo lošimo visi paprasti simboliai ir laukiniai simboliai lieka ekrane 

savo vietose ir aktyvinami nemokami pakartotini sukimai. Po pakartotino sukimo visi 

paprasti ir laukiniai simboliai transformuojami į vieną atsitiktinį paprastą simbolį ir 

išmokama pagal naują simbolio išmokėjimo lentelę. 

• Šios funkcijos metu aktyvinami specialūs būgnai. 

 

➢ Šelbio statymų parduotuvės nemokami sukimai („Shelby Betting Shop Free Spins“) 

 

• Šie nemokami sukimai aktyvinami ant 1 ir 3 būgno išsukus ir ant 5 būgno išsukus

 simbolį. Lošėjui suteikiami 8 nemokami sukimai. 
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• Lošimo metu ant 5 būgno gali atsirasti daugiau  simbolių. Išsukus šį simbolį, 

aktyvinama Šelbio statymų parduotuvės funkcija. 

• Šios funkcijos metu aktyvinami specialūs būgnai. 

• Lošimo metu negalima pakartotinai aktyvinti nemokamų sukimų. 

 

➢ Nemokami sukimai pagal Birmingamo gaujos užsakymą („By Order of the Peaky 

Blinders Free Spins“)  

 

• Šie sukimai aktyvinami ant 1 ir 3 būgno išsukus  ir ant 5 būgno išsukus 

simbolį. Lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų. Lošimo metu ant 5 būgno gali 

atsirasti daugiau simbolių. Išsukus šį simbolį, aktyvinama funkcija „pagal 

Birmingemo gaujos užsakymą“. 

• Funkcijos metu po pirmo lošimo visi paprasti ir laukiniai simboliai lieka ekrane savo 

vietose ir aktyvinami nemokami pakartotiniai sukimai. Po pakartotino sukimo visi 

paprasti ir laukiniai simboliai transformuojami į vieną atsitiktinį ženklinį simbolį ir 

išmokama pagal naują simbolio išmokėjimo lentelę. 

• Šios funkcijos metu aktyvinami specialūs būgnai. 

• Lošimo metu negalima pakartotinai aktyvinti nemokamų sukimų. 

 

Simboliai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
5 400 5 300 5 150 5 100 5 80 

4 200 4 100 4 50 4 40 4 20 

3 50 3 20 3 15 3 10 3 8 

 

• Laukinis („wild“) simbolis atsiranda ant visų būgnų. 

• Jis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“), Šelbio 

Statymo Parduotuvės („Shelby Betting Shop“) ir Pagal Birmingamo 

gaujos užsakymą („By Order of the Peaky Blinders“) simbolius. 
5 400 

4 200 

3 50 

 

• Tai yra premijos („bonus“) simbolis, galintis atsirasti tik ant 1 ir 3 

būgnų. 

• Deriniuose su Šelbio Statymo Parduotuvės („Shelby Betting Shop“) ir 

Pagal Birmingamo gaujos Užsakymą („By Order of the Peaky 

Blinders“) simboliais aktyvina nemokamus sukimus. 
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5 80 5 40 5 40 5 40 

4 20 4 10 4 10 4 10 

3 8 3 4 3 4 3 4 

 

 

2.1134 „Piramidžių Karalius“ („Pyramid King“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laimingoje kombinacijoje toje pačioje išmokėjimų 

eilėje. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Nemokami sukimai ir premijos („Bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

• Lošime yra 25 laimėjimo linijos: 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų pakartotinio sukimo funkcija 

 

• Pinigų pakartotinio sukimo funkcija prasideda, kai už visas laimėjimų kombinacijas eilėje yra 

išmokėta.  

• Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, aktyvinantys funkciją. 

• Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriuose yra pinigų simboliai ir tušti langeliai. 

• Pradedama su 3 sukimais iš naujo. Visi pinigų simboliai surenkami po kiekvieno sukimo iš 

naujo ir lieka ekrane iki lošimo pabaigos.  

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: 312 500 € 
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• Kiekvieną kartą, kai bent vienas pinigų simbolis suveikia, sukimų iš naujo skaičius grįžta į 3. 

Lošimas tęsiasi, kol baigiasi sukimai iš naujo arba visos pozicijos ekrane užpildomos pinigų 

simboliais. 

• Kai pinigų pakartotinio sukimo funkcija atlikta, visos vertės yra pridedamos ir išmokama 

bendra suma. Jei užpildomos visos 15 pozicijų, lošėjas taip pat laimi Didįjį Prizą („Mega 

Jackpot“). Pinigų pakartotino sukimo funkcija galima nemokamų sukimų lošimo metu. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcija suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Prieš prasidedant lošimui atsitiktinai parenkamas specialus išsiplečiantis simbolis iš visų 

simbolių, išskyrus premijos („bonus“). 

• Nemokamų sukimų metu, po įprastų simbolių išmokos, specialus simbolis išsiplečia 

vertikaliai, kad padengtų visas 3 pozicijas ant būgnų. 

• Specialus išplečiantis simbolis išmoka pagal išmokėjimų lentelę, ant visų būgnų, net ant 

neparinktų pozicijų. 

• Išplitimas aktyvinamas tik kai laimėjimui yra pakankamai simbolių. 

• Jei specialus išsiplečiantis simbolis yra pinigų simbolis, po išsiplėtimo aktyvinama pinigų 

pakartotino sukimo ypatybė. 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos simbolių nemokamų sukimų lošimo metu, lošėjui bus suteikta 

dar 10 nemokamų sukimų su esamu pasirinktu specialiu simboliu. 

 

Simboliai: 

 

 

Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

premijos ir pinigų simbolius. 

Laukinis („wild“) simbolis atsiranda ant visų būgnų. 5 500 

4 250 

3 25 

 

Tai premijos („bonus“) simbolis. Jis atsiranda ant būgnų 1, 3 ir 5.  

3x premijos („bonus“) simbolis aktyvina nemokamus sukimus.  

Už 3x premijos („bonus“) simbolius išmokama 1x bendro statymo. 

 

 
   

5 500 5 400 5 300 5 200 

4 250 4 150 4 10 4 50 

3 25 3 20 3 15 3 10 
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5 50 5 50 5 50 5 50 

4 20 4 20 4 20 4 20 

3 10 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1135 „Prabangus Piratų Auksas“ („Pirate Gold Deluxe“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant pasirinktų išmokų eilučių. Pakartotinio 

sukimo laimėjimas yra pridedamas prie išmokos eilutės laimėjimo. Visi laimėjimai yra 

dauginami pagal statymą ant linijos. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Lošime yra 40 laimėjimo linijų: 

 

 
 

• Pakartotinio sukimo lošimo laimėjimas yra suteikiamas lošėjui, kai lošimas baigiasi. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laimingas lobių maišas 

 

• Laimingo lobių maišo funkcija prasideda po to, kai išmokama už visos eilės laimėjimo 

kombinacijas. Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik funkciją aktyvinantys pinigų simboliai. 

Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriuose yra tik pinigų simboliai, pakartotino 

aktyvinimo simboliai, daugiklių simboliai ir tušti laukeliai. 

• Funkcijos metu gali būti išsuktos dar dvi pinigų simbolių versijos: 

  

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: 1 000 000 € 
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o Jis paima bendrą visų pinigų simbolių, kurie suaktyvino funkciją, vertę. 

 

o Jis paima visų pinigų simbolių, esančių ekrane išsukimo metu, vertę. 

  

• Pradedama su 3 pakartotinais sukimais. Visi pinigų simboliai surenkami po kiekvieno 

pakartotino sukimo ir lieka ekrane iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą, surinkus bent vieną 

pinigų simbolį, pakartotinų sukimų skaičius atsistato į 3. Lošimas tęsiasi, kol visi pakartotini 

sukimai baigiasi arba visos pozicijos ekrane užpildomos pinigų simboliais. 

 

o  Tai daugiklio simbolis. Kai surenkamas daugiklio simbolis, jis įgauna 2x, 3x, ar 

5x atsitiktinę vertę, kuri pridedama prie bendro lošimo daugiklio. Lošimo pabaigoje, 

bendras laimėjimas dauginamas iš bendro daugiklio. 

o  Tai yra pakartotino aktyvavimo simbolis. Kai gaunamas pakartotino aktyvavimo 

simbolis, po dabartinio lošimo, suteikiamas naujas laimingo lobių maišo lošimas ir 

prasideda iš naujo, su tokiu pat pinigų simbolių išdėstymu kaip ir pradiniame lošime. 

• Kai laimingo lobių maišo funkcija baigiama, visos pinigų simbolių vertės sudedamos ir 

lošimas išmoka bendrą vertę, dauginamą iš bendro daugiklio. Jei visos 20 pozicijų yra 

užpildomos, lošėjas taip pat laimi didįjį prizą. 

 

Simboliai: 

 

 

Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir jis atstoja visus simbolius, išskyrus  

pinigų simbolius. 

Šis simbolis randamas 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

 

Tai yra pinigų simbolis. Pinigų simbolis randamas ant visų būgnų. 

Kiekviename sukime, pinigų simbolis paima atsitiktinę vertę iš prieš tai 

numatyto rinkinio arba paima didelio arba mažo laimėjimo vertes. Kai 

surenkami 8 ar daugiau pinigų simbolių, jie aktyvina laimingo lobių maišo 

funkciją. 

 

     

5 250 5 250 5 150 5 150 5 100 

4 50 4 50 4 25 4 25 4 20 

3 10 3 10 3 10 3 10 3 6 

2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
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5 100 5 40 5 40 5 20 5 20 

4 20 4 10 4 10 4 8 4 8 

3 6 3 4 3 4 3 4 3 4 

2 1 2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1136 „Mirusių Sugrįžimas“ („Return of the Dead“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridėti į einamosios linijos laimėjimus. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Lošime yra 10 laimėjimo linijų: 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų metu suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Specialus išplečiantis simbolis yra atsitiktinai parenkamas prieš lošimo pradžią. 

• Nemokamų sukimų metu, po įprastų simbolių išmokos, specialus simbolis išsiplečia 

vertikaliai, kad padengtų visas 3 pozicijas ant būgnų. 

• Specialus išplečiantis simbolis išmoka pagal išmokėjimų lentelę, ant visų būgnų, net ant 

neparinktų pozicijų. Išplitimas aktyvinamas tik kai laimėjimui yra pakankamai simbolių. 

• Surinkus 3 ar daugiau sklaidos simbolių nemokamų sukimų lošimo metu, lošėjui suteikiama 

dar 10 nemokamų sukimų su esamu pasirinktu simboliu. Nėra galimų pakartotinių 

aktyvinimų skaičiaus limito. 

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: 1 000 000 € 
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Simboliai: 

 

 

• Šis simbolis yra tiek sklaidos („scatter“), tiek laukinis („wild“) bei 

pakeičia visus kitus simbolius. 

• 5x laukinis simbolis išmoka atitinkamai pagal laukinių simbolių 

išmokų lentelę. 

• Surinkus 3 ar daugiau šių simbolių bet kur ant būgnų, aktyvinama 

nemokamų sukimų funkcija. 

Kaip sklaidos („scatter“): 

5 - 200x bendro statymo 

4 - 20x bendro statymo 

3 - 2x bendro statymo 

Kaip laukinis („wild“): 

 

5 – 5000  

4 – 1000 

3 – 100 

2 – 10 

 

    
 

5 5 000 5 2 000 5 750 5 750 5 150 

4 1 000 4 400 4 100 4 100 4 40 

3 100 3 40 3 30 3 30 3 5 

2 10 2 5 2 5 2 5 2 - 

 
   

5 150 5 100 5 100 5 100 

4 40 4 25 4 25 4 25 

3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1137 „Spartano Karalius“ („Spartan King“) 

 
 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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: 749 400 € 



68 

 

• Kai laimima ant kelių išmokų eilučių, visi laimėjimai sudedami į bendrą laimėjimą. 

Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Lošime yra 40 laimėjimo eilučių: 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus 3 arba daugiau premijos („bonus“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

• Laimėtų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo surinktų premijos („bonus“) simbolių: 

o 5 premijos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų 

o 4 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų 

o 3 premijos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu išsukus vieną ar daugiau 2x2 laukinis („wild“) simbolius 

ekrane, bendras sukimo laimėjimas dauginamas atsitiktiniu daugikliu 2x, 3x, 5x, 10x arba 

25x. 

 

Simboliai: 

 

 
• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, 

išskyrus premijos simbolį. 

• Laukinis („wild“) simbolis atsiranda tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. 
5 200 

4 100 

3 20 

 

• Šis simbolis yra premijos („bonus“) simbolis. Jis atsiranda 

ant visų būgnų. 

• Premijos („bonus“) simbolis išmokamas bet kur ekrane. 

o 5x Premijos („bonus“) simbolis išmoka 20x viso statymo  

o 4x Premijos („bonus“) simbolis išmoka 5x viso statymo  

o 3x Premijos („bonus“) simbolis išmoka 1x viso statymo 
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5 150 5 125 5 100 5 80 5 50 

4 75 4 60 4 50 4 40 4 20 

3 20 3 20 3 10 3 10 3 5 

   

 

5 40 5 40 5 40 5 40 

4 10 4 10 4 10 4 10 

3 3 3 3 3 2 3 2 

 

 

2.1138 „Žvaigždžių Dosnumas“ („Star Bounty“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas už laimėtojo kombinacijos pergalės eilėje. Kai 

laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš bazinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

• Lošime yra 4096 būdai laimėti. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kritimo funkcija 

 

• Kritimo funkcija reiškia, kad po kiekvieno sukimo, už laiminčias kombinacijas yra išmokama 

ir visi laimingi simboliai pranyksta. Likę simboliai krenta į ekrano dugną ir tuščios pozicijos 

yra užpildomos simboliais iš viršaus. 

• Kritimas tęsiasi, kol nepasirodo laiminčių kombinacijų naujo kritimo metu. Nėra limito, kiek 

galimų kritimų įvyksta. 

• Visi laimėjimai pridedami prie lošėjo balanso po to, kai atliekami visi kritimai per pagrindinį 

sukimą. 

 

Raketos funkcija 

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: 1 000 000 € 
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Tai raketos laukinis („wild“) simbolis, pasirodantis būgnuose 2, 3 ir 4. 

Kai jis pataikomas ekrane, raketos laukinis simbolis iššaus į atsitiktinį simbolių skaičių, 

pakeisdamas juos į  laukinį simbolį. 

Nemokamų sukimų režimo metu laukinis („wild“) simboliai gali būti su 2X arba 3X daugikliu, kuris 

taikomas išmokos eilutės laimėjimui. Jei laiminčios kombinacijos dalis yra daugiau nei vienas 

daugiklis, vertės dauginamos tarpusavyje. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošiama speciali pakartotinio sukimo funkcija. Funkcija pradedama 

nuo suteikiamų nemokamų sukimų skaičiaus, kuris sudaromas pagal funkciją sužadinusių 

nemokamų sukimų simbolių skaičių – 1 sukimas vienam simboliui. Visi nemokamų sukimų 

simboliai, aktyvinę funkciją, lieka ekrane ir kiekvieno pakartotino sukimo metu lieka ekrane, 

tada pridedamas dar vienas nemokamas sukimas prie bendro lošiamų nemokamų sukimų 

skaičiaus.   

• Maksimaliai galima laimėti ne daugiau nei 24 nemokamus sukimus. 

• Pakartotinis sukimas sustoja, kai nebėra galimų pridėti naujų pakartotinių sukimų simbolių 

ekrane arba kai visos galimos vietos užpildytos, tada prasideda nemokamų sukimų funkcija. 

• Visos pagrindinio lošimo funkcijos prieinamos nemokamų sukimų metu. 

 

Simboliai: 

 

 

• Tai laukinis („wild“) simbolis. 

• Jis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolį. 

• Jis yra būgnuose 2, 3, 4, 5 ir 6. 

 

• Tai nemokamų sukimų simbolis ir jis yra visuose būgnuose.  

• Išsukus 3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių pagrindiniame 

lošime, aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. 

 

      
6 300 6 200 6 100 6 100 6 60 6 60 

5 150 5 60 5 40 5 40 5 30 5 30 

4 40 4 24 4 20 4 20 4 12 4 12 

3 20 3 16 3 12 3 12 3 8 3 8 

      
6 40 6 40 6 30 6 30 6 20 6 20 

5 16 5 16 5 10 5 10 5 8 5 8 

4 6 4 6 4 4 4 4 4 2 4 2 

3 4 3 4 3 2 3 2 3 1 3 1 
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2.1139 „Žvaigždžių Mega Keliai“ („Starz Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Jei toje pačioje laimėjimo linijoje yra keletas laiminčiųjų kombinacijų, išmokama tik už tą, 

kuri yra didžiausia.  

• Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš pagrindinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui lošėjui suteikiamas laimėjimas.  

• Laimėjimai suteikiami iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę už bet kokio dydžio simbolių 

kombinacijas. 

• Bendras maksimalių būdų laimėti skaičius yra 117649 abejomis pusėmis. 

• Būgnai 1–6 gali turėti iki 7 simbolių.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos („bonus“) simbolių bet kur ekrane, aktyvinama nemokamų 

sukimų funkcija. 

• Kai 3 ar daugiau premijos („bonus“) simbolių gaunami pagrindiniame lošime, visi premijos 

(„bonus“) simboliai ekrane lieka vietoje ir aktyvinamas pakartotinas sukimas, suteikiantis 

šansą surinkti daugiau. 

o 3 premijos („bonus“) simboliai suteikia 6 nemokamus sukimus   

o 4 premijos („bonus“)  simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus   

o 5 premijos („bonus“) simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų  

o 6 premijos („bonus“) simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu visi laukinis („wild“) simboliai, surinkti ekrane, išsiplečia 

vertikaliai su tokio pat dydžio simboliais užpildant visą būgną. Išplėsti laukinis („wild“)  

simboliai lieka limpantys iki pat lošimo pabaigos. 

• Ši funkcija negali būti pakartotinai aktyvinta. 

• Specialūs būgnai veikia nemokamų sukimų funkcijos metu. 

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: 1 000 000 € 
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Simboliai: 

 

 

Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

premijos simbolį. 

Laukinis simbolis atsiranda tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. 

Kai laukinis simbolis gaunamas pagrindiniame lošime, jis vertikaliai 

išsiplečia su tokio pat dydžio simboliais padengdamas visą būgną. 

 

Tai yra premijos („bonus“) simbolis. Atsiranda ant visų būgnų ir 

visokiais dydžiais. 

 

     
6 50 6 20 6 15 6 12 6 12 

5 30 5 15 5 12 5 10 5 10 

4 15 4 12 4 10 4 8 4 8 

3 10 3 8 3 6 3 5 3 5 

     

6 10 6 10 6 8 6 8 6 8 

5 8 5 8 5 7 5 7 5 7 

4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 

3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 

 

 

2.1140 „Gatvės Lenktynininkas“ („Street Racer“) 
 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridedami prie einamosios linijos laimėjimų. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri 

laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. Pasibaigus lošimui 

nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui. 

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: 200 000 € 
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• Lošime yra 40 laimėjimo linijų: 

 

 
 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 nemokamų sukimų simbolius aktyvinama funkcija. 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas renkasi 1 iš 5 pasirinkimų. Kiekvienas pasirinkimas 

sujungtas su vairuotoju, tai yra vienas iš aukščiausių išmokėjimo simbolių. Kai pasirinktas 

vienas vairuotojas, išmokėjimų lentelė tam simboliui padidėja.  

• Kiekvienas pasirinkimas suteikia skirtingą nemokamų sukimų skaičių ir išmokėjimų lentelė 

pasikeičia taip: 

 

Garintojas 

(„Vapor“) – 8 

nemokami 

sukimai 

Ignitis („Ignite“) 

– 9 nemokami 

sukimai 

Žaibas („Bolt“)– 

10 nemokamų 

sukimų 

Alfa („Alpha“) – 

11 nemokamų 

sukimų 

Ugniažolė 

(„Firefly“) – 12 

nemokamų 

sukimų 

     
5 1 000 5 750 5 500 5 375 5 250 

4 250 4 175 4 125 4 100 4 75 

3 125 3 75 3 60 3 50 3 35 

 

• Nemokamų sukimų lošime yra progresyvi funkcija su 4 lygiais. 

• Surinkus  keliaujama toliau per lygius. Lygis keičiasi kas 3  surinkimus. 

• Lošimas prasideda 1 lygyje. 

• Kai pasiekiamas 2 lygis, +3 nemokami sukimai yra suteikiami ir priklausomai nuo pasirinkto 

vairuotojo, įvyksta viena iš: 

o VAPOR – Visi  ant būgnų transformuojasi į   likusiam lošimui. 

o IGNITE – Visi  ant būgnų transformuojasi į   likusiam lošimui. 

o BOLT – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o ALPHA – Visi  ant būgnų transformuojasi į   likusiam lošimui. 

o FIREFLY – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

 

• Kai pasiekiamas 3 lygis, +2 nemokami sukimai yra suteikiami ir priklausomai nuo pasirinkto 

vairuotojo, įvyksta viena iš: 
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o VAPOR – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o IGNITE – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o BOLT – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o ALPHA – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o FIREFLY – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

  

• Kai pasiekiamas 4 lygis, yra suteikiamas +1 nemokamas sukimas ir priklausomai nuo 

pasirinkto vairuotojo, įvyksta viena iš: 

o VAPOR – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o IGNITE – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o BOLT – Visi ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o ALPHA – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o FIREFLY – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

 

• Kai pasiekiamas 5 lygis, yra suteikiami +3 nemokami sukimai ir priklausomai nuo pasirinkto 

vairuotojo, įvyksta viena iš: 

o VAPOR – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o IGNITE – Visi  ant būgnų transformuojasi į   likusiam lošimui. 

o BOLT – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o ALPHA – Visi  ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

o FIREFLY – Visi ant būgnų transformuojasi į  likusiam lošimui. 

 

Simboliai: 

 

 

Tai yra laukinis („wild“) simbolis ir jis pakeičia visus kitus simbolius 

išskyrus nemokamų sukimų simbolį. Laukinis („wild“) simbolis yra ant 2, 

3 ir 4 būgnų. 

 

Tai yra nemokamų sukimų („Free Spins“) simbolis. Jis atsiranda ant 1, 3 

ir 5 būgnų. 

Surinkus 3 nemokamų sukimų simbolius aktyvinama nemokamų sukimų 

funkcija. 
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5 200 5 150 5 100 5 75 5 50 

4 50 4 35 4 25 4 20 4 15 

3 25 3 15 3 12 3 10 3 7 

 
   

5 25 5 25 5 12 5 12 

4 10 4 10 4 5 4 5 

3 5 3 5 3 3 3 3 

 

 

2.1141 „Šuns Namelis Mega Keliai“ („The Dog House Megaways“) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

•  Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai dauginami iš pagrindinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui.  

• Už bet kokio dydžio simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Būgnai 1–6 gali turėti iki 7 simbolių. Bendrai maksimalus galimų būdų laimėti skaičius yra 

117649. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

➢ Limpančių Laukinių „Sticky Wild“ nemokami sukimai 

 

• Priklausomai nuo sklaidos („scatter“) simbolių, aktyvavusių funkciją, skaičiaus, suteikiamas 

skirtingas nemokamų sukimų skaičius: 

o 6 sklaidos („scatter“) – 20 nemokamų sukimų, nuo 3 iki 7 limpančių laukinis („wild“) ant 

kiekvieno būgno  

o 5 sklaidos („scatter“) – 15 nemokamų sukimų, nuo 2 iki 7 limpančių laukinis („wild“) ant 

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: 1 000 000 € 
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kiekvieno būgno  

o 4 sklaidos („scatter“) – 12 nemokamų sukimų, nuo 2 iki 7 limpančių laukinis („wild“) ant 

kiekvieno būgno  

o 3 sklaidos („scatter“) – 7 nemokami sukimai, nuo 2 iki 7 limpančių laukinis („wild“) ant 

kiekvieno būgno 

• Lošimo metu, kai gaunamas bet kokio dydžio laukinis („wild“)  simbolis, jis įgauna 1x, 2x ar 

3x daugiklį ir lieka ant būgnų iki lošimo pabaigos, keičiant dydį kai keičiasi būgnų dydis 

kituose sukimuose. 

• Iki lošimo pabaigos  kiekvieno būgno dydis garantuojamas, kad bus toks, kiek yra prilipusių 

laukinis („wild“) prie jo. 

• Ši funkcija negali būti pakartotinai aktyvinta. Nemokamų sukimų metu veikia ypatingi 

būgnai. 

 

➢ Lyjančių Laukinių („Wild“) nemokami sukimai 

 

• Priklausomai nuo sklaidos („scatter“)  simbolių, aktyvavusių funkciją, skaičiaus, suteikiamas 

skirtingas nemokamų sukimų skaičius: 

o 6 sklaidos („scatter“) – 30 nemokamų sukimų su iki 6 lyjančių laukinis („wild“) 

kiekviename sukime  

o 5 sklaidos („scatter“) – 25 nemokami sukimai su iki 6 lyjančių laukinis („wild“) 

kiekviename sukime  

o 4 sklaidos („scatter“) – 18 nemokamų sukimų su iki 6 lyjančių laukinis („wild“) 

kiekviename sukime  

o 3 sklaidos („scatter“) – 15 nemokamų sukimų su iki 6 lyjančių laukinis („wild“) 

kiekviename sukime 

• Lošimo metu, kiekvieno sukimo metu, iki 6 bet kokio dydžio laukinis („wild“) simbolių, 

nešančių 1x, 2x arba 3x daugiklį, gali būti pridėti ekrane, atsitiktinėse pozicijose. 

• Ši funkcija negali būti pakartotinai aktyvinta. Nemokamų sukimų metu lošime dalyvauja 

ypatingi būgnai. 

 

Simboliai: 

 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, 

išskyrus premijos („bonus“). 

• Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. 

• Kai laukinis („wild“) simbolis gaunamas, jis gali turėti 2x arba 3x 

atsitiktinį daugiklį. Jei daugiau nei vienas laukinis („wild“) yra 

laimingos kombinacijos dalis, daugikliai yra sudedami vienas su 

kitu. 

 

• Tai yra sklaidos („scatter“)simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų. 

• Surinkus 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių bet kur, 

aktyvinamas nemokamų sukimų lošimas. 
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6 150 6 60 6 40 6 30 6 30 6 30 

5 60 5 30 5 20 5 15 5 10 5 10 

4 40 4 20 4 15 4 10 4 8 4 8 

3 15 3 10 3 7 3 4 3 3 3 3 

     

6 20 6 20 6 20 6 10 6 10 

5 6 5 6 5 6 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 

 

 

2.1142 „Drakonas Tigras“ („The Dragon Tiger“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimą eilutėje. 

• Kai laimima keliais būdais, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Nemokami sukimai ir premijos („bonus“) laimėjimai pridedami prie laimėjimo mokėjimo 

eilutės. 

• Visi laimėjimai padauginami iš pradinio statymo. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Pasibaigus lošimui, suteikiamas nemokamų sukimų laimėjimas.  

• Lošime yra 1024 laimėjimo būdai, suteikiami iš kairės į dešinę už gretimų simbolių 

kombinaciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos („bonus“) simbolius aktyvuojami nemokami sukimai. Norint 

pakartotinai aktyvinti šią funkciją, lošėjas turi surinkti 2 ar daugiau premijos („bonus“) 

simbolių funkcijos metu. 

• Laimėtų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo surinktų premijos („bonus“) simbolių: 

 

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: 1 000 000 € 
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Pagrindiniame lošime: Funkcijos metu: 

o 5 premijos simboliai suteikia 20 

nemokamų sukimų 

o 4 premijos simboliai suteikia 15 

nemokamų sukimų 

o 3 premijos simboliai suteikia 8 

nemokamus sukimus 

o 5 premijos simboliai suteikia 20 

nemokamų sukimų 

o 4 premijos simboliai suteikia 15 

nemokamų sukimų 

o 3 premijos simboliai suteikia 8 

nemokamus sukimus 

o 2 premijos simboliai suteikia 5 

nemokamus sukimus 

  

• Nemokamų sukimų metu laukinis („wild“) simboliai turi atsitiktinį 2x, 3x arba 5x daugiklį.  

 

Simboliai: 

 

 

Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

premijos („bonus“) simbolį.  

Laukinis („wild“) simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 

Tai yra premijos („bonus“)  simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų. 

5x išmokama 20x viso statymo  

4x išmokama 10x viso statymo  

3x išmokama 2x viso statymo 

 

      

5 150 5 75 5 75 5 60 5 60 5 50 

4 50 4 50 4 50 4 40 4 40 4 25 

3 25 3 25 3 25 3 10 3 10 3 5 

2 5 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

     

5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 

4 25 4 10 4 10 4 5 4 5 

3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 1 

 

 

2.1143 „3 Žvaigždžių Fortūna“ („Three Star Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 50 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant pasirinktų išmokėjimų eilių. Visi 

laimėjimai yra dauginami iš statymo vienai laimėjimo linijai.  

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Lošime yra 10 laimėjimo linijų: 

 

Simboliai: 

 

Tai yra laukinis („wild“) simboliai ir jie pakeičia visus kitus simbolius. 

 
Atsiranda 2 būgne 

 
Atsiranda 3 būgne 

 
Atsiranda 4 būgne 

• Kai laukinis („wild“) simbolis atsiranda ekrane, jis išsiplečia ir vertikaliai užpildo visą 

būgną. Visos laimingos kombinacijos pridedamos prie laimėjimo, laukinis („wild“) lieka 

ekrane ir aktyvinamas pakartotinas sukimas. Jei daugiau laukinis („wild“) simbolių 

gaunami kaip pakartotino sukimo rezultatas, jie išsiplečia ir aktyvina dar vieną 

pakartotiną sukimą.   

• Pakartotinų sukimų ciklas baigiasi, kai nebelieka surenkamų laukinis („wild“). Bendras 

laimėjimas suteikiamas ciklo pabaigoje. 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę ant didėjančių būgnų pradedant 

nuo kairiausios arba dešiniausios. Laimingos kombinacijos išmokamos, kai atsiranda vienu metu 

abiejose pusėse, toje pačioje linijoje. 

 

5 tokie pat simboliai išmoka dvigubai, tačiau tik kartą kiekvienai krypčiai. 

 

    
5 250 5 120 5 60 5 50 

4 200 4 60 4 25 4 20 

3 50 3 25 3 10 3 8 

   
5 40 5 25 5 25 

4 15 4 10 4 10 

3 7 3 5 3 5 
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2.1144 „Ultra Liepsnojantis“ („Ultra Burn“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai dauginamai 

iš bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Lošime yra 5 laimėjimo linijos: 

 

Simboliai: 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

    
3 500 3 50 3 50 3 20 

    

3 20 3 20 3 20 3 5 

2 - 2 - 2 5 2 - 

 

 

2.1145 „Ultra Laikyk ir Suk“ („Ultra Hold and Spin“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.05 €  

Maks. 250 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 125 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 0.05 €  

Maks. 250 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 615 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Papildomi laimėjimai dauginamai 

iš bendro statymo. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Lošime yra 5 laimėjimo linijos: 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Kai 3x   arba  atsiranda viduriniame būgne, jis sužadina susilaikymo ir sukimo 

pakartotinai premiją. 

• Kai funkcija paleidžiama, simboliai viduriniame būgne lieka vietoje, o simboliai kituose 

būgnuose išnyksta. 

• Visų pinigų simbolių vertė viduriniuose būgnuose pridedama prie bendro lošimo laimėjimo. 

• Pradedama nuo 4 pakartotinių sukimų. Visi pinigų simboliai, kurie atsiranda po kiekvieno 

pakartotinio sukimo, pakartotinių sukimų skaičių atstato į skaičių 4, o kiekvieno pinigų 

simbolio vertė ekrane pridedama prie bendro lošimo laimėjimo. 

• Tai deimantinis pinigų simbolis. Per pakartotinių sukimų lošimą jis 

atsiranda ant 3 būgnų. Išsukto simbolio vertė atsitiktinai įgauna nuo 

100x iki 500x bendro statymo. 

• Lošimas baigiasi, kai nebelieka pakartotinių sukimų. Kai funkcija 

baigiasi, išmokami visi laimėjimai. 

• Pakartotinių sukimų metu sukasi specialūs būgnai. 

 

Simboliai: 

 

 
3 – 250 

• Tai yra laukinis („wild“). Jis pakeičia visus simbolius, išskyrus  

arba  pinigų simbolius. 

• Kai laukinis („wild“) simbolis išsukamas ant būgno ir gali sudaryti 

laiminčias kombinacijas, jis vertikaliai prasiplečia, kad užpildytų 

visą būgną. 

 

• Tai yra pinigų simboliai. Jie atsiranda ant vidurinio būgno. 

• Kiekvieno sukimu metu pinigų simbolis įgauna skirtingą vertę nuo 

1x iki 20x bendro statymo vertės. 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 
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3 250 3 150 3 100 3 80 3 80 

    
3 20 3 20 3 20 3 20 

 

 

2.1146 „Vudu Magija“ („Voodoo Magic“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridedami prie einamosios linijos laimėjimų. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• Pasibaigus lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui. 

• Lošime yra 40 laimėjimo linijų: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

Išsukus 3 premijos („bonus“) simbolius aktyvinamas nemokamų sukimų lošimas. Prieš pradedant 

lošimą lošėjas pasirenka vieną iš 3 kortų, kad atsitiktine tvarka laimėtų vieną iš šių nemokamų 

sukimų: 

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: 100 000 € 
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➢ Mega Vudu („Mega Voodoo“) nemokami sukimai 

 

• Suteikiami 5 nemokami sukimai. Paslapties („mystery“) simboliai yra pridedami prie būgno 

juostų. Lošimo metu visi paslapties („mystery“) simboliai ekrane atsitiktine tvarka 

transformuojasi į: , , , ,  

• Minimalus laimėjimas, garantuojamas visam lošimui, yra 50x viso statymo. Jei nemokamų 

sukimų nebelieka ir minimalus laimėjimas nepasiekiamas, lošimas suaktyvina dar 5 

nemokamus sukimus, kol pasiekiamas arba viršijamas minimalus laimėjimas. 

 

➢ Super Vudu („Super Voodoo“) nemokami sukimai 

 

• Suteikiami 5 nemokami sukimai. Paslapties („mystery“) simboliai yra pridedami prie būgno 

juostų. Lošimo metu visi paslapties („mystery“) simboliai ekrane atsitiktine tvarka 

transformuojasi į: , , , , , , , , , , . 

• Minimalus laimėjimas, garantuojamas visam lošimui, yra 25x viso statymo. Jei nemokamų 

sukimų nebelieka ir minimalus laimėjimas nepasiekiamas, lošimas suaktyvina dar 5 

nemokamus sukimus, kol pasiekiamas arba viršijamas minimalus laimėjimas. 

 

➢ Vudu („Voodoo“) nemokami sukimai 

 

• Suteikiami 5 nemokami sukimai. Paslapties („mystery“) simboliai yra pridedami prie būgno 

juostų. Lošimo metu visi paslapties („mystery“) simboliai ekrane atsitiktine tvarka 

transformuojasi į:  , , , , , , , , , , . 

• Minimalus laimėjimas, garantuojamas visam lošimui, yra 10x viso statymo. Jei nemokamų 

sukimų nebelieka ir minimalus laimėjimas nepasiekiamas, lošimas suaktyvina dar 5 

nemokamus sukimus, kol pasiekiamas arba viršijamas minimalus laimėjimas. 

• Premijos („Bonus“) simbolių nėra ant būgnų nemokamų sukimų lošime. Funkcija gali būti 

vėl suaktyvinta tik panaudojus minimalų garantuotą prizą. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Atsitiktiniai sukimai 

 

• Kai du premijos („bonus“) simboliai išsukami ant 2 ir 3 būgnų, tačiau ne ant 4 būgno, 

atsiranda pasirinkimas tarp dviejų nuodų („potion“) simbolių. Pasirinkus vieną iš funkcijų 

aktyvinama atsitiktinė funkcija, kaip nurodyta toliau: 

o Paslapties Prakeiksmas („Mystery Curses“) 

Kai paslapties prakeiksmai („mystery curses“) suaktyvinami pasibaigus sukimams, 

atsitiktinis skaičius laukinis („wild“) simbolių yra pridedamas ekrane atsitiktinėse 

padėtyse. Po transformacijų yra išmokama už visas laiminčias kombinacijas. 

o Fortūnos Šešiakampis („Fortune Hex“) 
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Kai suaktyvinamas fortūnos šešiakampis („fortune hex“) ir baigiasi sukimai, visi žemos 

vertės simboliai ir premijos („bonus“) simboliai ekrane išnyksta ir nauji simboliai 

sukrenta į ekraną į jų vietą, kol ekrane lieka tik aukštos vertės simboliai. Kai griūties seka 

baigiasi, išmokama už visas laimėjusias kombinacijas. 

 

Simboliai: 

 

 

Šis simbolis yra laukinis („wild“) simbolis ir pakeičia visus simbolius, 

išskyrus   . 

Laukinis („wild“) simbolis atsiranda ant visų būgnų. 5 250 

4 100 

3 25 

 

Tai yra premijos („bonus“) simbolis. Jis atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

Išsukus 3 premijos („bonus“) simbolius ant 2, 3 ir 4 būgno aktyvinamas 

nemokamų sukimų lošimas. 

 

Tai yra paslapties („mystery“) simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų kaip 

funkcijos dalis. Visi paslapties („mystery“) simboliai ekrane 

transformuojami į tą patį atsitiktinį simbolį, išskyrus premijos („bonus“) 

simbolį. 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

  
  

 

5 200 5 100 5 75 5 75 5 50 

4 50 4 40 4 30 4 30 4 20 

3 20 3 10 3 10 3 10 3 4 

     
5 50 5 40 5 40 5 20 5 20 

4 20 4 10 4 10 4 5 4 5 

3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 

 

 

2.1147 „Laukinis Valkeris“ („Wild Walker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 622 500 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridedami prie einamosios linijos laimėjimų. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri 

laimėjimai monetomis. 

• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Jei laimima keliose eilėse, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. Pasibaigus 

lošimui nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui. 

• Lošime yra 25 laimėjimo linijos: 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Progresyvūs nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 arba daugiau premijos („bonus“) simbolių, aktyvinami nemokami sukimai:  

o 3 premijos („bonus“) simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus, lošti pradedama nuo 

pirmo lygio. 

o 4 premijos („bonus“) simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus, lošti pradedama nuo antro 

lygio. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu atsiranda 3 papildomi užrakinti būgnai. Surinkus 3 

premijos („bonus“) simbolius per lošimą lošėjas gali atblokuoti vieną papildomą užblokuotą 

būgną ir gauti dar 2 nemokamus sukimus. 

• Kai būgnas atblokuojamas, jis atidengia vieną naują išsiplečiantį premijos („bonus“) simbolį. 

• Yra 4 lygiai: 

o 1 lygis – lošime yra 5 būgnai su vienu išsiplečiančiu laukinis („wild“) simboliu. 

Laimėjimas už visus simbolius išmokamas už daugiausiai 5 vienodas kombinacijas.  

2 lygis – lošime yra 6 būgnai su vienu išsiplečiančiu laukinis („wild“) simboliu ant 

užblokuoto 1 būgno ir vienu išsiplečiančiu laukinis („wild“) simboliu. Laimėjimas už 

visus simbolius išmokamas už daugiausiai 6 vienodas kombinacijas.  

o 3 lygis – lošime yra 7 būgnai su 2 išsiplečiančiais laukinis („wild“) simboliais ant 

užblokuotų 1 ir 2 būgno ir vienu išsiplečiančiu laukinis („wild“) simboliu. Laimėjimas už 

visus simbolius išmokamas už daugiausiai 7 vienodas kombinacijas.  

o 4 lygis – lošime yra 8 būgnai su 3 išsiplečiančiais laukinis („wild“) simboliais ant 

užblokuotų 1, 2 ir 3 būgno ir vienu išsiplečiančiu laukinis („wild“) simboliu. Laimėjimas 

už visus simbolius išmokamas už daugiausiai 8 vienodas kombinacijas. 
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2 lygio laukinis („wild“) 

simbolis 

3 lygio laukinis („wild“) 

simbolis 

4 lygio laukinis („wild“) 

simbolis 

 

Simboliai: 

 

 

Tai „bonus“ (premijos) simbolis. Jis atsiranda ant visų būgnų. 

 

• Šis simbolis yra laukinis („wild“) ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

premijos („bonus“) simbolį. 

• Laukinis („wild“) simbolis visada atsitiktinai atsiranda ant bet kurio 

būgno ir uždengia visas 3 to būgno padėtis. 

• Su kiekvienu sukimu laukinis („wild“) simbolis gali pereiti ant kito 

atsitiktinio būgno. 

 

 4 150 

3 30 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

     

8 10 000 8 7 000 8 5 000 8 3 000 8 2 000 

7 4 500 7 3 000 7 2 000 7 1 500 7 900 

6 1 500 6 1 200 6 900 6 500 6 300 

5 500 5 400 5 300 5 200 5 120 

4 150 4 100 4 75 4 50 4 30 

3 30 3 25 3 20 3 15 3 10 

     

8 1 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

7 500 7 200 7 200 7 200 7 200 

6 200 6 90 6 90 6 90 6 90 

5 75 5 30 5 30 5 30 5 30 

4 20 4 10 4 10 4 10 4 10 

3 8 3 4 3 4 3 4 3 4 
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2.1148 „Laukinių Laukiniai Turtai“ („Wild Wild Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų eilės. Visi laimėjimai 

padauginami iš pagrindinio statymo. 

• Nemokamų sukimų laimėjimas suteikiamas lošėjui po to, kai užsibaigia lošimas. 

• Visi laimėjimai išreikšti kaip tikri laimėjimai monetomis. 

• Lošime yra 576 būdai laimėti. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų surinkimas 

 

• Tiesioginis pinigų suteikimas 1x, 2x, 3X, 4X, 5X, 6X, 8X, 10X, 15X ar 25X bendro statymo.  

• Mini, Didelio ir Mega pagrindinio prizo vertė. Mini pagrindinio prizo vertė yra 50x bendro 

statymo. Didelio pagrindinio prizo vertė yra 100x bendro statymo. 

• Mega pagrindinio prizo vertė yra 500x bendro statymo. 

• 2x, 3x ar 5x daugikliai taikomi bendram funkcijos laimėjimui. 

• Daugiklių ir Pagrindinio prizo vertės atsiranda ant 5 būgno. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus laukinis („wild“) simbolius ant 1 ir 2 būgnų ir premijos („bonus“) ant 3 būgno, 

aktyvinama  nemokamų sukimų funkcija. Suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu aktyvinama pinigų surinkimo funkcija. Lošimo metu ant būgnų 

atsiranda daugiau   ir daugiau    simbolių. 

• Surinkus laukinis („wild“) simbolius ant 1 ir 2 būgnų ir premijos („bonus“) ant 3 būgno, 

lošimo metu pridedama dar 10 nemokamų sukimų. Sukimų skaičiui apribojimai netaikomi. 

• Funkcijos metu lošime dalyvauja ypatingi būgnai. 

 

Ante statymas 

 

• Lošėjas gali pasirinkti padidinti statymo daugiklį 20%, iki 30x statymo eilėje. 

• Lošiant su aktyviu ante statymu, galimybė, kad du laukinis („wild“) simboliai atsiras ant 1 ir 

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: 576 000 € 
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2 būgno padidėja, taip pat didėja surinkimo ir nemokamų sukimų aktyvinimo galimybė.  

Simboliai: 

 

 

Tai yra laukinis („wild“) simbolis, galintis pakeisti visus kitus simbolius 

išskyrus premijos ir pinigų simbolius.  

Laukinis („wild“) simbolis atsiranda tik ant 1 ir 2 būgno. 

 

Tai yra premijos („bonus“) simbolis, galintis atsirasti tik ant 3 būgno. 

 

Tai yra pinigų simbolis, galintis atsirasti ant 3, 4 ir 5 būgno. Kiekvieno sukimo 

metu visi pinigų simboliai gauna atsitiktinę vertę iš numatyto rinkinio. 

Kai laukinis („wild“) simbolis išsukamas ant 1 ir 2 būgnų kartu su didėjančiu  

 simboliu ant 3, 4 ir 5 būgnų suformuojant iš kairės į dešinę laimintį derinį, 

visos    vertės yra surenkamos. 

 

     

5 200 5 100 5 50 5 25 5 20 

4 75 4 50 4 25 4 10 4 8 

3 50 3 20 3 10 3 8 3 4 

    
5 15 5 10 5 10 5 10 

4 8 4 5 4 5 4 5 

3 4 3 2 3 2 3 2 

 

 

2.1149 „Vilko Auksas“ („Wolf Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Nemokamų sukimų laimėjimai yra pridedami prie einamosios linijos laimėjimų. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje. 

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: 312 500 € 
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• Eilėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų simbolio pakartotinis sukimas 

 

• Pinigų simbolio pakartotinio sukimo funkcija prasideda, kai už visas laimėjimų kombinacijas 

eilėje yra išmokėta. 

• Įprasti simboliai išnyksta ir lieka tik funkciją aktyvinę pinigų simboliai. 

• Įprasti būgnai pakeičiami specialiais, kuriuose yra pinigų simboliai ir tušti langeliai. 

• Pradedama su 3 sukimais iš naujo. Visi pinigų  simboliai surenkami po kiekvieno sukimo ir 

lieka ekrane iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą, kai išsukamas bent vienas pinigų simbolis, 

sukimų iš naujo skaičius grįžta į 3. 

• Lošimas tęsiasi, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visos pozicijos ekrane užpildomos su 

pinigų simboliais. 

• Kai pinigų simbolio pakarotino sukimo funkcija baigiasi, visų pinigų simbolių vertė yra 

pridedama prie bendro laimėjimo. Jei užpildomos visos 15 pozicijų, lošėjas taip pat laimi 

Mega Didįjį Puodą („Mega Jackpot“). Pinigų simbolio pakartotino sukimo funkcija galima 

nemokamų sukimų metu. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų metu 2, 3 ir 4 būgnai sukasi kartu kaip gigantiškas simbolis. 

• Dar 3 nemokami sukimai suteikiami kiekvieną kartą išsukus 3x sklaidos („scatter“) simbolį.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Simboliai 

 

 

Šis simbolis yra laukinis („wild“)ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

sklaidos („scatter“) ir pinigų simbolius. 

5 – 500 

4 – 250 

3 - 25 

 

 

Sklaidos („Scatter“) simbolis 

 

• 3x sklaidos simbolis išmoka 1x bendro statymo. 

• Randama tik 1, 3 ir 5 būgno. 3x sklaidos simbolis suaktyvina 5 

nemokamus sukimus. 
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Pinigų simbolis 

 

• Gali atsirasti visuose būgnuose. 

• Kaskart išsukus pinigų simboliui suteikiama atsitiktinė vertė iš nustatyto 

rinkinio: mini ar didžiojo laimėjimo vertės. 

• Surinkus 6 ar daugiau pinigų simbolių, aktyvinama pinigų simbolio 

pakartotinio sukimo funkcija. 

 

Už visus simbolius išmokama iš kairės į dešinę ant gretimų būgnų pradedant nuo kairiosios pusės. 

 

    

5 500 5 400 5 300 5 200 

4 250 4 150 4 100 4 50 

3 25 3 20 3 15 3 10 

    
5 50 5 50 5 50 5 50 

4 20 4 20 4 20 4 20 

3 10 3 5 3 5 3 5 

 

 

 


