PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. vasario mėn. 25 d. įsakymu Nr. DIE-84
UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais
lošimų taisyklės ir stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.1150 iki 2.1166 imtinai. Minėtose
taisyklėse aprašomi tiekėjo „Round Circle“ 4 (keturi) (nuo 2.1150 iki 2.1153) A kategorijos lošimai
ir 15 (penkiolika) (nuo 2.1154 iki 2.1166) B kategorijos lošimų.
A kategorijos nuotolinių lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1150 „Linksmasis Kazino“ („Jolly Casino“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 20 €
15 760 €

„Linksmasis Kazino“ („Jolly Casino“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošimas pradedamas atliekant 1 ar 10 kreditų statymą.
Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas
į laukelį Bankas („Bank“) ir lošimas tęsiamas Antrojo ekrano lošime.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš Kreditų („Credits“) laukelyje esančių kreditų.
Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai
kreditais.

Laimėjimo lentelė:
Trijų simbolių
derinys

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

20 kreditų
statymas

40, 100 ir
200 kreditų
statymas

1

•
•
•
•

10 – 200

20 – 400
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200
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-

-

200
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200

-

-

100

200
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100

200

Ypatingas Auksinės vyšnios simbolis: Atlikus 10 kreditų statymą ir lošimo ekrane
pasirodžius Auksinės vyšnios simboliui , suteikiamas 100 kreditų vertės laimėjimas.
Antrojo ekrano lošimas yra lošiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų
statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų.
Antrojo ekrano lošimo tikslas surinkti 2000 ar daugiau kreditų laukelyje „Bank“. Antrojo
ekrano lošimo metu laukelyje „Bank“ maksimaliai galima surinkti 7880 kreditų.
Ypatingas Juokdario simbolis: Atlikus 100 kreditų statymą ir viduriniame būgne pasirodžius
Juokdario simboliui
, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000
kreditų. Atlikus 200 kreditų statymą ir bet kuriame būgne pasirodžius Juokdario simboliui,
suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000 kreditų. Laimėjimo linijoje
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surinkus 3 Juokdario simbolius, suteikiamas 1000 kreditų vertės laimėjimas esant 20 kreditų
statymui ir 6000 kreditų vertės laimėjimas esant 40, 100 ar 200 kreditų statymui.

2.1151 „Kibernetinis Lošimas“ („Cyber Slot“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
10 000 €

„Kibernetinis Lošimas“ („Cyber Slot“) – 5 būgnų, 4 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Lošime naudojami 4 didelės vertės simboliai ir 4 mažos vertės simboliai, kurių vertė priklauso
nuo statymo dydžio.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“ ar lošimo menu parinktyse.
Lošime taip pat naudojami ir kiti simboliai:
o Laukinis simbolis „WILD“ , kuris pasirodo tik pagrindiniame lošime ir pakartotinių
sukimų metu. Šis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus pakartotinio sukimo simbolį
„RESPIN“ ir sklaidos simbolį „SCATTER“ .
o Pakartotinio sukimo simbolis „RESPIN“ gali pasirodyti tik pagrindinio lošimo metu ir tik
2-4 būgnuose. Lošimo metu pasirodžius šiam simboliui, suteikiamas pakartotinis
(nemokamas) sukimas. Jei tuo pačiu metu pasirodo Laukinis simbolis „WILD“ ir
pakartotinio sukimo simbolis „RESPIN“, tai pakartotinio sukimo metu Laukinis simbolis
„WILD“ lieka savo vietoje. Pakartotinio sukimo metu pasirodžius pakartotinio sukimo
simboliui „RESPIN“, suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visi pakartotinių
sukimų metu pasirodę Laukiniai simboliai „WILD“ lieka savo vietose iki pakartotinių
sukimų pabaigos.
o Daiktų krepšių simboliai pasirodę 3-5 būgnuose suteikia premijinį lošimą, kurio metu
reikia pasirinkti 1 iš 3 krepšių ir taip gauti jame slypintį laimėjimą.
o Lošimo metu 1, 3 ir 5 būgnuose pasirodžius 3 sklaidos simboliams „SCATTER“
suteikiama nemokamų sukimų funkcija, kurios pradžioje reikia pasirinkti rizikos lygį:
➢ Maža rizika – suteikiama 14 nemokamų sukimų, kurių metu 3-5 būgnuose pasirodo 5
mėlyni Laukiniai simboliai „WILD“.
➢ Vidutinė rizika – suteikiama 10 nemokamų sukimų, kurių metu 3-5 būgnuose
pasirodo 4 mėlyni Laukiniai simboliai „WILD“ ir laimėjimo vertės daugiklis x3.
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➢ Didelė rizika – suteikiama 6 nemokamų sukimų, kurių metu 3-5 būgnuose pasirodo 3
mėlyni Laukiniai simboliai „WILD“ ir laimėjimo vertės daugiklis x5.

2.1152 „Ugnies Drakonas“ („Fire Dragon“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
1250 €

„Ugnies Drakonas“ („Fire Dragon“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Lošimo taisyklės:
•

•

•

•

•

•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimas sudaromas keliose laimėjimo
eilutėse, tai visi laimėjimai susumuojami. Visi laimėjimai iš papildomų lošimo funkcijų taip
pat pridedami prie bendro laimėjimo. Visi laimėjimai išmokami lošimo pabaigoje.
Lošime naudojami 3 didelės vertės simboliai ir 3 mažos vertės simboliai, kurių vertė priklauso
nuo statymo dydžio. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti
laimėjimų lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“ ar lošimo menu
parinktyse.
Lošime taip pat naudojami ir kiti simboliai:
o Laukiniai simboliai „WILD“ pakeičia visus simbolius išskyrus simbolius Ugnies
Drakono „FIRE DRAGON“ ir sklaidos „SCATTER“.
o Pagrindinio lošimo metu viduriniame būgne gali pasirodyti Ugnies Drakono simbolis.
Pasirodžius šiam simboliui jis išsiplečia per visą būgną ir suteikia pakartotinio būgnų
sukimo funkciją.
o Lošimo metu pasirodžius 3 sklaidos simboliams „SCATTER“ suteikiami nemokami
sukimai.
Pakartotinio būgnų sukimo funkcijos metu išsukamas tik 1 ir 3 būgnas, 2 būgnas lieka savo
vietoje padengtas simboliais „FIREDRAGON“. Taip pat šios funkcijos simboliai
„FIREDRAGON“ veikia kaip Laukiniai simboliai „WILD“.
Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje suteikiami 8 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų
metu simboliai „FIREDRAGON“ gali atsirasti bet kurio būgno bet kurioje vietoje. Jei yra
įmanoma sudaryti laimingą simbolių kombinaciją simbolis būgne išsiplės per visą būgną.
Nemokamų sukimų metu nenaudojami sklaidos simboliai „SCATTER“ ir simboliai
„FIREDRAGON“ nesuteikia pakartotinio sukimo.
Pasibaigus nemokamų sukimų funkcijai, kurios metu buvo gautas laimėjimas, suteikiama
funkcija „Daugiklio ratas“, kurios metu išsukamas laimėjimo daugiklis.
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2.1153 „Mikliosios Rankos“ („Thimbles“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 10 €
28.8 €

„Mikliosios Rankos“ („Thimbles“) – lošimas, kuriame reikia spėti, po kuriuo puodeliu yra paslėptas
kamuoliukas.
Lošimo taisyklės:
•

•
•

•

Lošimo pradžioje reikia pasirinkti vieną iš lošimo režimų (1 arba 2 kamuoliukai). 1
kamuoliuko režime yra naudojamas vienas kamuoliukas, paslėptas po vienu iš trijų puodelių,
o 2 kamuoliukų režime 2 kamuoliukai yra paslėpti po dvejais puodeliais. Pasirinkus:
o 1 kamuoliuko režimą – laimėjimo tikimybė yra mažesnė, tačiau suteikiamas didesnės
vertės laimėjimas. Laimėjimo dydis lygus atlikta statymo suma padauginta iš
koeficiento 2,88. Šio režimo metu lošėjui suteikiama galimybė iš lošimo pašalinti
vieną iš puodelių. Puodelio šalinimas lošėjui papildomai kainuoja pusė atlikto statymo
vertės. Jei lošėjas pasirenka pašalinti puodelį, tai pašalinamas puodelis, po kuriuo nėra
paslėpto kamuoliuko, ir iš naujo išmaišomi puodeliai.
o 2 kamuoliukų režime – laimėjimo tikimybė yra didesnė, tačiau suteikiamas mažesnės
vertės laimėjimas.
Lošimo režimas pasirenkamas paspaudžiant mygtukus „2 BALLS 1.44X“ ar „1 BALL
2.88X“.
Atlikus pirminius pasirinkimus lošimas pradedamas spaudžiant mygtuką miksuoti
(„SHUFFLE“). Paspaudus šį mygtuką lošimo ekrane bus parodyta po kuriuo puodeliu
slepiasi kamuoliukas, o po to puodeliai bus keletą kartų keičiami vietomis vienus su kitu
(sumaišomi). Sustojus puodelių maišymui lošėjas turi spėti, po kuriuo puodeliu slepiasi
kamuoliukas. Spėjama paspaudžiant atitinkamus mygtukus „LEFT“, „CENTER“ ir
„RIGHT“, kurie atitinka atitinkamus puodelį esantį kairėje, centre ir dešinėje.
1 kamuoliuko režime lošėjui suteikia papildoma funkcija „Dvigubai arba nieko“. Ši funkcija
gali būti pasirinkta tik tuomet, jei lošėjas lošimo metu neatspėjo po kuriuo puodeliu yra
paslėptas kamuoliukas. Pasirinkus šią funkciją lošėjo statymas padvigubinamas ir tuomet
lošėjui suteikiama galimybė dar vieną kartą spėti po kuriuo puodeliu paslėptas kamuoliukas.
Laimėjimo atveju suteikiamas laimėjimas lygus pradinei statymo vertei padaugintai iš
koeficiento 2.
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B kategorijos nuotolinių lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1154 „Linksmasis Juokdarys“ („Jolly Joker“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 10 kreditų
2000 kreditų

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Statymo
dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu,
jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX
STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.
Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi
laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui,
laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus
mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.
Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams, penkiose
minėtų būgnų linijose. Norint dalyvauti šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje
„SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje
„STATYMAS“.
Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“. Lošimas su
paskiriamų kreditų suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant
mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų
kreditų sumą ir pradeda lošimą.
Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus
3 vienodus simbolius bet kurioje linijoje arba vieną „Juokdario“ („Joker“) simbolį esantį
viename iš būgnų. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai
automatiškai yra susumuojami.
Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį.
Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“
arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį “KREDITAI“. Lošėjui nusprendus
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•
•

•
•

pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į
skaitiklį „KREDITAI“.
Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.
Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas
dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti
lošimą:
1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto
lošimo rezultatas.
2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į
būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.
Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o
lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje,
pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį.

2.1155 „Senas laikrodis“ („Old Timer“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 10 kreditų
2000 kreditų

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Statymo
dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu,
jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX
STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.
Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi
laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui,
laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus
mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.
Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Norint
dalyvauti šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų
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•

•
•

•
•

•

•

kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“. Lošiama atliekant tris
skirtingus statymus iš skaitiklyje „SUPERBANKAS“ sukauptų kreditų:
1. Statymas 20 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi
laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“.
2. Statymas 40 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi
laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. Šio lošimo metu
nesant laimėjimo leidžiama Lošimui atlikti vieną būgno žingsnį iki artimiausio
laimėjimo, jei yra galimybė laimėti.
3. Statymas 100 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi
laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. Šio lošimo metu
nesant laimėjimo leidžiama Lošimui būgnuose atlikti iš viso ne daugiau kaip 3
žingsnius iki artimiausio laimėjimo, jei yra galimybė laimėti.
Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su
pasirinkta suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką
„STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų
sumą ir pradeda lošimą.
Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį.
Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPERBANKAS“ arba
kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPERBANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
Pasiekus didžiausią galimą skaitiklio „SUPERBANKAS“ reikšmę visi kreditai bus pervesti į
skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai
mygtuko „PAIMTI“ pagalba bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.
Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas
dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti
lošimą:
1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto
lošimo rezultatas.
2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į
būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.
Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o
lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje,
pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį.

2.1156 „Karštas laikrodis“ („Hot Timer“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
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Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 10 kreditų
2000 kreditų

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimo tikslas:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Statymo
dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu,
jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX
STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.
Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi
laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui,
laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus
mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.
Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane. Norint dalyvauti šiame lošime
reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami
kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“. Lošimo pratęsime gali būti lošiama
atliekant 20, 40 ar 100 kreditų statymus tik iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų
kreditų:
1. Statymas 20 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose
laimėjimų linijose.
2. Statymas 40 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų
linijų.
3. Statymas 100 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų
linijų. Dešiniausiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas
papildomas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų.
Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su
pasirinkta suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką
„STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų
sumą ir pradeda lošimą.
Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus
3 vienodus simbolius aktyvioje laimėjimo linijoje ir / arba „Joker“ simbolį, esantį
dešiniausiame būgne. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti
kreditai automatiškai yra susumuojami.
Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį.
Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“
arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
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•
•

•
•

Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus
pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į
skaitiklį „KREDITAI“.
Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.
Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas
dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti
lošimą:
1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto
lošimo rezultatas.
2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į
būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.
Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o
lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje,
pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį.

2.1157 „Kazino 2000“ („Casino 2000“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 2 kreditai (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 10 kreditų
2000 kreditų

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
Pagrindinis lošimas vykdomas lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti
lošiama atliekant penkis skirtingo dydžio statymus iš skaitiklyje „KREDITAI“ esančių
kreditų. Priklausomai nuo paskirtų kreditų sumos lošime dalyvauja atitinkamos laimėjimo
linijos:

Statymo dydis kreditais
Lošime dalyvaujančios linijos
•

2
1

4
1–2

6
1–3

8
1–4

10
1–5

Statymo dydis ir lošime dalyvaujančių linijų skaičius keičiamas spaudžiant mygtuką „1-5
LINIJOS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant
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•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir
pradeda lošimą.
Laimėjimas, kurį laimėjo lošėjas surinkęs laimingą simbolių derinį, yra rodomas lošimo
ekrano skaitiklyje „LAIMĖJIMAS“. Pagrindiniame lošime kiekvienas laimėjimas gali būti
pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“ paspaudžiant mygtuką „PAIMTI“.
Nepriklausomai nuo statymo dydžio ir esant laimėjimui lošėjas turi galimybę rizikuoti
pagrindiniame lošime gautu laimėjimu paspaudžiant mygtuką „HERBAS“ ar „SKAIČIUS“,
kuomet atspėjus laimėjimas padvigubinamas, o neatspėjus – prarandamas. Laimėjimas gali
būti dvigubinamas iki tol, kol neviršijama didžiausia galima laimėjimo suma – 2000 kreditų
– arba suma 200 kartų didesnė už statymo sumą.
Pagrindiniame lošime didžiausias laimėjimas laimimas, kai aktyvioje laimėjimų linijoje
surenkami trys „Joker“ simboliai. Priklausomai nuo statymui paskiriamų kreditų skaičiaus
sumos (2, 4, 6, 8 ir 10 kreditų) laimėjimo dydžiai yra 400, 800, 1200, 1600 ir 2000 kreditų.
Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“.
Atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, lošėjui sudaroma galimybė pratęsti lošimą.
Lošėjas norėdamas pratęsti lošimą turi laimėtus kreditus pervesti į skaitiklį „SUPER
BANKAS“ paspausdamas mygtuką „STARTAS“.
Lošimo pratęsimas vykdomas tuose pačiuose trijuose būgnuose, kaip ir pagrindinis lošimas.
Lošimo pratęsime galima lošti tik atlikus 20 kreditų paskyrimą iš skaitiklyje „SUPER
BANKAS“ sukauptų kreditų.
Lošimo pratęsime didžiausias laimėjimas 2000 kreditų gali būti laimimas išsukus 3
„Juokdario“ (Joker) simbolius vienoje laimėjimo linijoje arba 2 „Joker“ simbolius bet
kuriuose būgnuose. Kiekviena pora matomų „Joker“ simbolių duoda atsitiktinį laimėjimą ne
didesnį kaip 2000 kreditų.
Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį.
Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“
arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus
pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į
skaitiklį „KREDITAI“.
Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.
Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas
dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti
lošimą:
1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto
lošimo rezultatas.
2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į
būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.
Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o
lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje,
pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimo interneto svetainės pradinį puslapį.
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2.1158 „Laukinis Bulius“ („Wild Bull“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimo taisyklės:
•

•

•

•

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Vieno lošimo trukmė ne trumpesnė
kaip 3 sekundės, didžiausia statoma suma – 10 kreditų, o laimėjimas ne didesnis kaip 200
kartų už statomą sumą.
Pagrindinis lošimas vykdomas pagrindinio lošimo ekrane sukantis trims būgnams vienoje
laimėjimų linijoje. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10
kreditų. Statymo dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su
pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“.
Jei su pasirinktu statymo dydžiu lošimas negalimas, tai paspaudus mygtuką „STARTAS“
automatiškai parenkamas didžiausias galimas statymas ir pradedamas lošimas. Mygtukas
„MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.
Atlikus 1 kredito statymą, visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“,
o atlikus 10 kreditų statymą – į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką
„PAIMTI“, kreditai iš skaitiklio „SUPER BANKAS“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
Laimėjimo dydis pagrindiniame lošime priklauso nuo statymo dydžio:
Simboliai

1 kredito statymas 10 kreditų statymas
2
20
(0,1 €)
(1 €)
4
40
(0,2 €)
(2 €)
10
100
(0,5 €)
(5 €)
10
100
(0,5 €)
(5 €)
20
200
(1 €)
(10 €)
20
500
(1 €)
(25 €)
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40
(2 €)
40
(2 €)
100
(5 €)
200
(10 €)
•

•

•

•

•

•

500
(25 €)
500
(25 €)
1000
(50 €)
2000
(100 €)

Lošimo pratęsimo pradžioje lošėjas turi galimybę rizikuoti pagrindiniame lošime gautu
laimėjimu ar tik jo dalimi paspaudžiant mygtuką „LOŠTI“. Sėkmės atveju rizikuojama suma
padvigubinama, o nesėkmės – prarandama. Iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų
kreditų gali būti rizikuojama iki tol, kol neviršijama didžiausia galima laimėjimo suma – 2000
kreditų – arba suma 200 kartų didesnė už pagrindiniame lošime atlikto statymo sumą.
Lošimo pratęsimas vykdomas lošimo pratęsimo ekrane sukantis trims būgnams penkiose
minėtų būgnų linijose. Šiame lošime gali būti lošiama paskiriant kreditus iš skaitiklyje
„SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai pavaizduoti laukelyje
„STATYMAS“.
Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su
pasirinkta suma, jei tokia galima, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jei su
pasirinkta kreditų suma lošimas negalimas, tai automatiškai parenkama didžiausia galima
kreditų suma ir pradedamas lošimas. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią
galimą kreditų sumą ir pradeda lošimą.
Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus
3 vienodus simbolius bet kurioje laimėjimo linijoje arba dešiniausiame būgne pasirodžius
„Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliui. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar
būgne, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami.
Lošimo pratęsimo metu atlikus:
1. 100 kreditų paskyrimą ir laimėjimų linijoje esant dviem vienodiems simboliams bei
kitokiam simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu, bus
suprantama, kad laimėjimo linijoje yra 3 vienodi simboliai.
2. 200 kreditų paskyrimą ir laimėjimų linijoje esant dviem vienodiems simboliams,
pradedant kairiausiuoju būgnu, bei dešiniausiame būgne esant kitokiam simboliui su
papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu, bus suprantama, kad
laimėjimo linijoje yra 3 vienodi simboliai, arba laimėjimų linijoje esant dviem
skirtingiems simboliams, pradedant kairiausiuoju būgnu, bei dešiniausiame būgne
esant bet kokiam simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu
bus suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis kaip 2000 kreditų.
Laimėjimo dydis lošimo pratęsime priklauso nuo paskirtų kreditų kiekio:
Simboliai

20 kreditų
1-100
(0,05 € - 5 €)

40 kreditų
1-200
(0,05 € - 10
€)

100 kreditų
1-200
(0,05 € - 10
€)

200 kreditų
1-200
(0,05 € - 10
€)
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1-200
(0,05 € - 10
€)
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-300
(0,05 € - 15
€)
1-300
(0,05 € - 15
€)
1-300
(0,05 € - 15
€)
1-300
(0,05 € - 15
€)
1-1000
(0,05 € - 50
€)

1-200
(0,05 € - 10
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)

1-200
(0,05 € - 10
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)

-

-

-

1-100
(0,05 € -5 €)

•
•

•
•

•

1-200
(0,05 € - 10
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį.
Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“,
arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus
baigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį
„KREDITAI“.
Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.
Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas
dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti
lošimą:
1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tuomet lošėjui parodomas
užbaigto lošimo rezultatas.
2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tuomet lošimas grąžinamas į
būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.
Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o
lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.
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•

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu) pagalba grįžtama iš lošimo į pradinį
puslapį. Mygtukas „HOME“ yra rodomas tik lošimo mobiliojoje versijoje.

2.1159 „Nuostabus Laimėjimas“ („Super Jackpot“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimo taisyklės:
•

•

•
•

•

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Vieno lošimo trukmė ne trumpesnė
kaip 3 sekundės, didžiausia statoma suma – 10 kreditų, o laimėjimas ne didesnis kaip 200
kartų už statomą sumą.
Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame
lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Statymo dydis
keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei
toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“
parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.
Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas vienoje centrinėje laimėjimų linijoje, o
laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.
Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose, o laimėjimas
pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“,
laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.
Laimėjimo dydis pagrindiniame lošime priklauso nuo statymo dydžio:
Simboliai

1 kredito statymas 10 kreditų statymas
10
20
(0,5 €)
(1 €)
10
20
(0,5 €)
(1 €)
20
40
(1 €)
(2 €)
40
80
(2 €)
(4 €)
100
200
(5 €)
(10 €)
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200
(10 €)
•

•

•

•

2000
(100 €)

Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane. Šiame lošime gali būti lošiama
atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų paskyrimą iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų
kreditų:
1. 20 ir 40 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose
laimėjimų linijose.
2. 100 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų
linijose. Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui
suteikiamas papildomas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų.
3. 200 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų.
Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas
papildomas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų. Laimėjimo
linijoje išsidėsčius trims „Barcrest“ simboliams suteikiamas atsitiktinio dydžio
laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų.
Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su
pasirinkta suma, jei tokia galima, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jeigu su
pasirinkta kreditų suma lošimas negalimas, tuomet automatiškai parenkama didžiausia galima
paskiriamų kreditų suma ir pradedamas lošimas. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka
didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir pradeda lošimą.
Lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, laimima surinkus 3 vienodus
simbolius bet kurioje laimėjimo linijoje arba vieną „Juokdario“ („Joker“) simbolį, esantį
viename iš būgnų. Laimėjus keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai
automatiškai yra susumuojami.
Laimėjimo dydis lošimo pratęsime priklauso nuo paskirtų kreditų kiekio:
Simboliai

20 kreditų
1-100
(0,05 € - 5 €)
1-100
(0,05 € -5 €)
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-300
(0,05 € - 15
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)

40 kreditų
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-800
(0,05 € - 40
€)

100 kreditų
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-400
(0,05 € - 20
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-800
(0,05 € - 40
€)

200 kreditų
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-200
(0,05 € - 10
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-400
(0,05 € - 20
€)
1-600
(0,05 € - 30
€)
1-800
(0,05 € - 40
€)
16

•
•

•
•

•
•

-

-

1-1000
(0,05 € - 50
€)

1-2000
(0,05 € - 100
€)

1-2000
(0,05 € - 100
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)

-

-

-

1-2000
(0,05 € - 100
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)
1-2000
(0,05 € - 100
€)

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį.
Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“
arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti
lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį
„KREDITAI“.
Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.
Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas
dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti
lošimą:
1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tuomet lošėjui parodomas
užbaigto lošimo rezultatas.
2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tuomet lošimas grąžinamas į
būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.
Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o
lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu) pagalba grįžtama iš lošimo į pradinį
puslapį. Mygtukas „HOME“ yra rodomas tik lošimo mobiliojoje versijoje.

2.1160 „Būgnai“ („Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo taisyklės:
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•

•

Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais bei ypatingais simboliais.
Lošimas pradedamas atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galite rizikuoti
Rizikos lošime. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galite
laimėjimą pervesti į laukelį „Bank“ (paspaudžiant „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ mygtukus)
ir lošti Antrojo ekrano lošimą.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

20

40

20

40

40

80

80

200

200

2000

Simbolis

Ypatingas Deimanto simbolis:
•

•

•

Surinkus 2 Deimanto simbolius bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš kairės pusės)
vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų esant 1 kredito
statymui ir nuo 20 iki 500 kreditų esant 10 kreditų statymui.
Surinkus 3 Deimanto simbolius bet kurioje pirmo, antro ir trečio būgno vietoje, suteikiamas
atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 20 iki 200 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 40 iki
1000 kreditų esant 10 kreditų statymui.
Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra
lošiamas 9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje
esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius
suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:
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Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų 100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas
statymas

3X 1-20
4X 1-60
5X 1-160

3X 1-40
4X 1-120
5X 1-320

3X 1-20
4X 1-80
5X 1-200

3X 1-40 3X 1-100 3X 1-200
4X 1-160 4X 1-400 4X 1-800
5X 1-400 5X 1-1000 5X 1-2000

3X 1-40
4X 1-120
5X 1-320

3X 1-80 3X 1-200 3X 1-400
4X 1-240 4X 1-600 4X 1-1000
5X 1-640 5X 1-1600 5X 1-2000

3X 1-40
4X 1-160
5X 1-400

3X 1-80 3X 1-200 3X 1-400
4X 1-320 4X 1-800 4X 1-1200
5X 1-800 5X 1-2000 5X 1-2000

3X 1-100
4X 1-200
5X 1-800

3X 1-200
4X 1-400
5X 1-1600

3X 1-80 3X 1-160 3X 1-400 3X 1-800
4X 1-200 4X 1-400 4X 1-1000 4X 1-1600
5X 1-500 5X 1-1000 5X 1-2000 5X 1-2000
3X 1-80 3X 1-160 3X 1-400 3X 1-800
4X 1-240 4X 1-480 4X 1-1200 4X 1-2000
5X 1-600 5X 1-1200 5X 1-2000 5X 1-2000
3X 1-120 3X 1-240 3X 1-600 3X 1-1200
4X 1-320 4X 1-540 4X 1-1400 4X 1-2000
5X 1-800 5X 1-1600 5X 1-2000 5X 1-2000
3X 1-120 3X 1-240 3X 1-600 3X 1-1200
4X 1-320 4X 1-640 4X 1-1600 4X 1-2000
5X 1-800 5X 1-1600 5X 1-2000 5X 1-2000
3X 1-240 3X 1-480 3X 1-1200 3X 1-2000
4X 1-400 4X 1-800 4X 1-2000 4X 1-2000
5X 1-1000 5X 1-2000 5X 1-2000 5X 1-2000
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Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų 100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas
statymas

3X 1-240 3X 1-480 3X 1-1200 3X 1-2000
4X 1-500 4X 1-1000 4X 1-2000 4X 1-2000
5X 1-1000 5X 1-2000 5X 1-2000 5X 1-2000

Rizikos lošimas:
•
•

Esant laimėjimui Pagrindinio lošimo metu, galima rizikuoti laimėjimu lošiant Rizikos lošimą.
Jei Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos lošimas bus pradėtas
automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jei Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 10
kreditų statymas, tai Rizikos lošimas pradedamas paspaudus besisukančios ruletės ratą
(paspaudus „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ bus pradėtas Antrojo ekrano lošimas).

•

Pasirinkdami vieną iš aktyvių žalios spalvos sričių rizikuojate esamu laimėjimu tam, kad jį
būtų galima padidinti 2, 3 ar 4 kartus. Rizikuoti galima tol, kol galimas laimėjimas yra
mažesnis nei 200 ar 2000 kreditų, atlikus atitinkamai 1 ar 10 kreditų statymą Pagrindiniame
lošime.
Jei nenorima lošti Rizikos lošimo, spausti „Start“, „Max Start“, „Bet“ ar „Collect“.
Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime),
kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas
mygtukas „Collect“, kai pralaimima Rizikos lošime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra
nuliai.

•
•

2.1161 „Džekas Laimi“ („JackWin“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų
20

Lošimo taisyklės:
•

•

Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais bei ypatingais simboliais.
Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galima
rizikuoti Rizikos lošime. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui,
galima laimėjimą pervesti į laukelį „Bank“ (paspaudus „Start“, „Max Start“ arba „Bet“
mygtukus) ir lošti Antrojo ekrano lošimą.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje arba 10
kreditų penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelio. Mokėjimo linijoje surinkus 3
vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:
Simbolis

•

•

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

20

40

20

40

40

80

80

200

200

2000

20-200

40-1000

Simbolis

Atlikus 1 kredito statymą ir aktyvioje mokėjimo linijoje surinkus 2 Juokdario simbolius bus
suteiktas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų, o atlikus 10 kreditų statymą nuo 20 iki 500 kreditų.
Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas
lošiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 arba 200 kreditų statymą iš „Bank“
laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3 vienodus simbolius
suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:
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Simbolis

•

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

1-80

1-160

1-200

1-400

1-100

1-200

1-400

1-800

1-140

1-260

1-500

1-1000

1-160

1-300

1-600

1-1200

1-280

1-500

1-1200

1-2000

1-300

1-600

1-1400

1-2000

1-400

1-800

1-1600

1-2000

1-500

1-1000

1-2000

1-2000

Atlikus 40 kreditų statymą, viduriniame būgne esantis Karūnos simbolis
padeda sudaryti laimingą simbolių derinį. Atlikus 100 arba 200 kreditų
statymą, bet kuriame būgne esantis Karūnos simbolis padeda sudaryti laimingą
simbolių derinį.
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•

•

Surinkus 3 Jack Win simbolius vienoje iš mokėjimo linijų, pradedamas Jack
Win lošimas. Šio lošimo metu ekrane parodomos 3 dėžės, iš kurių vieną reikia
pasirinkti, kad būtų gautas atsitiktinio dydžio laimėjimas. Jeigu atlikto statymo
dydis yra 20 kreditų, tuomet galimo laimėjimo dydis yra nuo 80 iki 500 kreditų;
jeigu statymo dydis yra 40 kreditų - nuo 160 iki 1000 kreditų; jeigu statymo dydis yra 100
kreditų - nuo 200 iki 2000 kreditų; jei statymo dydis yra 200 kreditų - nuo 400 iki 2000
kreditų.
Rizikos lošimas:
o Esant laimėjimui Pagrindinio lošimo metu, galima rizikuoti laimėjimu lošiant Rizikos
lošimą. Jeigu Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos lošimas
bus pradėtas automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jeigu Pagrindinio lošimo metu
buvo atliktas 10 kreditų statymas, tuomet Rizikos lošimas pradedamas paspaudus
besisukančius Čirvų ir Pikų simbolius.
o Pasirinkdami Čirvų arba Pikų simbolį rizikuojama esamu laimėjimu tam, kad jį būtų
galima padidinti 2 kartus. Atsivertus auksinei kortai ir jos simboliui sutapus su
pasirinktu simboliu, laimėjimas padidinamas 2 kartus. Kitu atveju laimėjimas
prarandamas.
o Rizikos lošimo metu paspaudus „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ mygtuką pradedamas
Antrojo ekrano lošimas, o paspaudus „Collect“ mygtuką esamas laimėjimas
pervedamas į „Credits“ laukelį.
o Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame
lošime), kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai
paspaudžiamas mygtukas „Collect“, kai pralaimima Rizikos lošime arba kai
laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.

2.1162 „Fredas ir Ugnis“ („FredNFire“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo taisyklės:
•

•

Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su antrojo ekrano lošimu bei ypatingu Ugnies simboliu.
Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Pagrindiniame lošime atlikus 10
kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį „Bank“ ir galima pradėti
lošti Antrojo ekrano lošimą.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimų linijoje arba 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:
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Simbolis

•

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

10

20

40

40

80

200

200

2000

10-200

20-400

Simbolis

Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra
lošiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje
esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio
dydžio laimėjimas kreditais:

Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

1-80

1-160

1-200

1-400

1-120

1-240

1-300

1-600

1-100

1-200

1-200

1-400
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Simbolis

•

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

1-140

1-280

1-300

1-600

1-180

1-360

1-400

1-800

1-300

1-600

1-600

1-1200

1-400

1-800

1-800

1-1600

1-500

1-1000

1-2000

1-2000

Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą Antrojo ekrano lošime ir dešiniajame būgne
pasirodžius Ugnies simboliui pradedamas Papildomas lošimas.

Papildomas lošimas:
•

•

Papildomas lošimas pradedamas, kai Antrojo ekrano lošimo metu atlikus 100 ar 200 kreditų
statymą dešiniajame būgne pasirodo Ugnies simbolis. Papildomo lošimo metu ekrane
parodomi laukeliai su galimais laimėjimais ir keli laukeliai su Ugnies simboliu. Lošimo metu
reikia nuspręsti, ar norima rizikuoti ir padidinti esamą Papildomo lošimo laimėjimą
spaudžiant mygtuką „Start“, ar užbaigti Papildomą lošimą ir pasiimti esamą Papildomo
lošimo laimėjimą paspaudžiant mygtuką „Stop“. Paspaudus mygtuką „Start“ aktyvaus
(geltono) laukelio pozicija pasikeis nuo 1 iki 6 pozicijų. Jeigu laukelis su galimu laimėjimu
taps aktyviu, tuomet Papildomo lošimo laimėjimas bus padidintas laukelyje nurodyta suma.
Jei laukelis su Ugnies simboliu taps aktyviu, Papildomo lošimo laimėjimas bus prarastas ir
Papildomas lošimas bus baigtas.
Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime),
kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas
mygtukas „Collect“ arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.
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2.1163 „Auksas Laimi“ („Gold Wins“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo taisyklės:
•

•

Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais bei ypatingais simboliais.
Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galima
rizikuoti Rizikos lošime. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui,
galima laimėjimą pervesti į laukelį „Bank“ (paspaudus „Start“, „Max Start“ arba „Bet“
mygtukus) ir lošti Antrojo ekrano lošimą.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimų linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

Simbolis

•

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

10

20

30

60

40

80

50

100

200

2000

Simbolis

Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas
lošiamas pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, 5 mokėjimo linijose atliekant 20
kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Atlikus 40, 100 arba 200 kreditų statymą
iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų, lošimas vykdomas 4 būgnuose su 5 mokėjimo linijomis
pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, ir 5 mokėjimo linijomis pirmuose 3
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būgnuose, skaičiuojant iš dešinės pusės. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3
vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:
Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

80

80

120

200

80

80

120

200

100

100

140

300

100

100

140

300

100

100

140

300

140

140

180

400

200

200

240

600

400

400

600

800
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Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

800

800

880

1000

2000

2000

2000

2000

Ypatingi simboliai:
•
•

•

•

•
•

X2 simbolis. Atlikus 40, 100 arba 200 kreditų statymą ir pasirodžius X2 simboliui,
laimėjimas dvigubinamas.
Deimanto simbolis. Atlikus 100 kreditų statymą Deimanto simbolis padeda sudaryti
laimingą simbolių derinį pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, o atlikus 200
kreditų statymą - visuose būgnuose.
Esant laimėjimui Pagrindinio lošimo metu, galima rizikuoti laimėjimu lošiant Rizikos lošimą.
Jeigu Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos lošimas bus
pradedamas automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jeigu Pagrindinio lošimo metu buvo
atliktas 10 kreditų statymas, tuomet Rizikos lošimas pradedamas paspaudus besisukančios
ruletės ratą (spaudžiant „Start“, „Max Start“ arba „Bet“ pradedamas Antrojo ekrano lošimas).

Pasirinkus vieną iš aktyvių žalios spalvos sričių rizikuojama esamu laimėjimu tam, kad jis
būtų padidintas 2, 3 arba 4 kartus. Rizikuoti galima tol, kol galimas laimėjimas yra mažesnis
nei 200 ar 2000 kreditų, atlikus atitinkamai 1 arba 10 kreditų statymą Pagrindiniame lošime.
Jeigu nenorima lošti Rizikos lošimo, spausti „Start“, „Max Start“, „Bet“ arba „Collect“.
Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime),
kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas
mygtukas „Collect“, kai pralaimima Rizikos lošime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra
nuliai.
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2.1164 „Laimingas Ūkis“ („Lucky Farm“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo taisyklės:
•

•

Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir
papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo
linijose. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas
pervedamas į laukelį „Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

Simbolis

•

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

200

2000

20

40

80

200

20

40

40

80

10

20

Simbolis

Surinkus 2 Šieno vežimo
simbolius bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš
kairės pusės) vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų esant
1 kredito statymui ir nuo 20 iki 500 kreditų esant 10 kreditų statymui. Surinkus 3 Šieno
vežimo simbolius bet kurioje pirmo, antro ir trečio būgno vietoje, suteikiamas atsitiktinio
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•

dydžio laimėjimas nuo 20 iki 200 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 40 iki 1000 kreditų
esant 10 kreditų statymui.
Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje "Bank". Šis lošimas yra
lošiamas 9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš "Bank" laukelyje
esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius
suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:

•

Kai būgne pasirodo ypatingas WILD simbolis
, jis išsiplečia per visą būgno aukštį ir
kiekviena pozicija būgne skaičiuojama kaip bet koks simbolis, išskyrus BONUS simbolį. Jei
šiame būgnų sukime nėra laimėjimo, tai esant 40, 100 ir 200 statymui WILD simbolis išliks
dar vieną sukimą. Tačiau, jei pasirenkamas didesnis statymas ar lošimas baigiasi, ypatingas
WILD simbolis kitam sukimui neišliks. Pastaba: jei ypatingas WILD simbolis pasirodys esant
20 kreditų statymui ir nebus galima sudaryti jokio laimėjimo, tai simbolis liks neišplėstas.

•

Pasirodžius 3 Bonus simboliams
pradedamas papildomas lošimas. Lošimo metu
parodomas vėjo malūnas. Paspaudus mygtuką „Start“ išsukamas malūnas ir suteikiamas
išsuktas prizas.

2.1165 „Mafija“ („Mafia“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
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Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Maksimali laimėjimo suma:
Lošimo taisyklės:
•

•

Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir
papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo
linijose. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas
pervedamas į laukelį „Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

Simbolis

•

•

1 kredito 10 kreditų
statymas statymas

Simbolis

1 kredito 10 kreditų
statymas statymas

200

2000

20

40

80

200

10

20

40

100

10

20

Surinkus 2 Scatter simbolius
bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš kairės
pusės) vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 40 kreditų esant 1 kredito
statymui ir nuo 20 iki 160 kreditų esant 10 kreditų statymui. Surinkus 3 Scatter simbolius bet
kurioje pirmo, antro ir trečio būgno vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo
20 iki 160 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 40 iki 320 kreditų esant 10 kreditų statymui.
Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra
lošiamas 9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje
esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius
suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:
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•

WILD simbolis
skaičiuojamas kaip bet koks simbolis, išskyrus „Bomb“ simbolį, ir
padeda sudaryti laimingą simbolių derinį.

•

Užlaikymo funkcija
gali būti aktyvuota, esant 100 ir 200 kreditų statymui.
Užlaikymo funkcija aktyvuojama, jei buvusiame būgnų sukime nebuvo laimėjimo ir
užlaikymo funkcija buvo neaktyvi. Kai užlaikymo funkcija yra aktyvi, tai kitame būgnų
sukime būgnas, kuriame yra WILD simbolis, nekeičia langelių pozicijos atliekant tokio paties
dydžio statymą. Jei užlaikymo funkcija buvo aktyvuota esant 200 kreditų statymui, tai ji bus
toliau aktyvi atliekant ir 100 kreditų statymą.

•

Bet kuriose būgnų vietose pasirodžius trims „Bomb“ simboliams
inicijuojamas
papildomas lošimas. Papildomo lošimo metu ekrane parodomi 6 lagaminai su viduje
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paslėptais prizais ir papildomo lošimo pabaigos žinute. Lošimo metu reikia pasirinkti
lagaminus iki pasirenkamas lagaminas su papildomo lošimo pabaigos žinute.

2.1164 „Elfai“ („Elves“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų

Lošimo taisyklės:
•

•

Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir
papildomu lošimu. Lošimas pradedamas atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo
linijose. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas
pervedamas į laukelį "Bank" ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:
Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

200

2000

40

80

20

60
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Simbolis

•

•

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

40

5

40

Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra
lošiamas 5 mokėjimo linijose esančiose pirmuose 3 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės
atliekant 20 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Atliekant 40, 100 ar 200
kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų lošimas lošiamas 5 mokėjimo linijose
esančiose pirmuose 3 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės ir 5 mokėjimo linijose esančiose
pirmuose 3 būgnuose skaičiuojant iš dešinės pusės.
Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas
kreditais:
Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

1-2000

1-2000

1-2000

1-2000

1-800

1-800

1-1000

1-1000

1-600

1-600

1-800

1-800

1-200

1-200

1-400

1-440
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Simbolis

•

•

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų 200 kreditų
statymas
statymas

1-140

1-140

1-300

1-320

1-120

1-120

1-200

1-220

1-100

1-100

1-120

1-140

Antrojo ekrano lošimo kairėje pusėje rodomos simbolių kopėčios, o virš jų galimo laimėti
atsitiktinio dydžio prizo didžiausia vertė. Kiekvieno sukimo metu ši vertė keičiasi. Jei
sustojus būgnams visi kopėčias sudarantys lošimo simboliai yra matomi būgnuose, tai
kopėčios užpildomos šiais simboliais ir laimimas atsitiktinio dydžio prizas, kurio didžiausia
galima vertė yra nurodyta virš kopėčių.
Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų ir pirmame būgne
skaičiuojant iš dešinės pusės pasirodžius Elfo simboliui
, kuomet jis nėra laiminčios
mokėjimo linijos dalis, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000 kreditų.
Atlikus 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų ir pirmame būgne
skaičiuojant iš dešinės pusės pasirodžius Elfo simboliui, kuomet jis nėra laiminčios mokėjimo
linijos dalis, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000 kreditų.

•

Mokėjimo linijoje surinkus 3 Skrynios simbolius
, pradedamas papildomas lošimas.
Papildomo lošimo metu parodomos 3 skrynios su paslėptais atsitiktinio dydžio prizais.
Pasirinkus vieną iš skrynių, suteikiamas joje slypėjęs prizas.

2.1165 „Ieškojimas“ („Quest“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 200 kreditų
2000 kreditų
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Lošimo taisyklės:
•

•

•

•

Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir
papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo
linijose. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas
pervedamas į laukelį „Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas.
Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10
kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo
linijoje iš kairės pusės surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio
laimėjimai kreditais:

skaičiuojamas, kaip bet koks simbolis išskyrus MINI GAME simbolį,
ir padeda sudaryti laimingą simbolių derinį. Jei mokėjimo linijoje išsidėstė 5 WILD simboliai,
tai jie skaičiuojami kaip aukščiausios vertės simboliai.
Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra
lošiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų
ir 9 mokėjimo linijose atliekant 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių
kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio
dydžio laimėjimas kreditais:

WILD simbolis
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•

Atlikus 20 ar 40 kreditų statymą, WILD simbolis
skaičiuojamas kaip bet koks simbolis,
išskyrus MINI GAME simbolį, ir padeda sudaryti laimingą simbolių derinį. Jei mokėjimo
linijoje išsidėstė 5 WILD simboliai, tai jie skaičiuojami kaip aukščiausios vertės simboliai.

•

Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą, X2 simbolis
skaičiuojamas kaip bet koks simbolis,
išskyrus MINI GAME simbolį, ir padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, kurio laimėjimo
vertė padvigubinama. Jei mokėjimo linijoje išsidėstė 5 X2 simboliai, tai jie skaičiuojami kaip
aukščiausios vertės simboliai.
Atlikus 40, 100 ar 200 kreditų statymą gali būti aktyvuota užlaikymo (HOLD) funkcija

•

. Užlaikymo funkcija aktyvuojama, jei prieš tai buvusiame būgnų sukime nebuvo
gautas laimėjimas ir nebuvo aktyvuota užlaikymo funkcija bei atliekamas didesnis nei 20
kreditų statymas. Jei užlaikymo funkcija yra aktyvi, tai kitame būgnų sukime būgnas, kuriame
yra WILD ar X2 simbolis, nekeičia langelių pozicijos.
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•

Pasirodžius 3, 4 ar 5 „MINI GAME“ simboliams
pradedamas Mažasis lošimas. Mažojo
lošimo metu parodomi keturi akmenys, už kurių yra paslėpti prizai. Lošimo metu pasirinkus
akmenį suteikiamas už jo buvęs prizas.

2.1166 „Vandenyno vakarėlis“ („Ocean Party“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 kreditas (kredito vertė –
0.05€)
Maks. 10 kreditų
2000 kreditų

Lošimo taisyklės
•

•
•

•

•
•
•

Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir
papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 7 laimėjimo
linijose. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas
pervedamas į laukelį „Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas. 1 kredito vertė yra 0,05
€.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“ ar lošimo menu parinktyse.
Visi laimėjimai sudaromi iš kairės į dešinę, išmokamas tik didžiausias laimėjimas esantis
linijoje.
Laukinis simbolis „Wild“

pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį

„Scatter“
ir premijinio lošimo simbolį
.
Lošimo metu bet kuriose būgnų pozicijose pasirodę 3 – 5 sklaidos simboliai suteikia
laimėjimą pagal laimėjimo lentelę.
Lošimo metu 3, 4 ir 5 būgnuose pasirodžius 3 premijinio lošimo simboliams suteikiama
premijinio lošimo funkcija.
Premijinio lošimo funkcijos pradžioje ekrane bus parodyta 15 lobių skrynių. Pasirenkant
skrynias jos yra atveriamos ir suteikiamas atsitiktinio dydžio prizas, „Jackpot“ simbolis ar
žemėlio simbolis. Surinkus 3 „Jackpot“ simbolius suteikimas atsitiktinio dydžio prizas iki
200 ar 2000 kreditų priklausomai nuo atlikto statymo pagrindiniame lošime – 1 ar 10 kreditų.
Surinkus 3 žemėlapio simbolius suteikiamas antrojo lygio premijinis lošimas. Antrojo lygio
lošime reikia pasirinkti kriaukles. Pasirenkant kriaukles jos yra atveriamos ir suteikiamas
didelės vertės atsitiktinio dydžio laimėjimas. Lošimas tęsiamas tol, kol atverčiamos visos
kriauklės ar atvėrus kriauklę pasirodo jūrų ežio simbolis. Premijinio lošimo funkcija baigiasi,
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kai atverčiamos 9 lobių skrynios, ar surinkus 3 „Jackpot“ simbolius, ar pasibaigus antrojo
lygio lošimui.
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