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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. DIE-108 

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 2.1167 iki 2.1284 imtinai. Minėtose 

taisyklėse aprašomi tiekėjo „EGT“ 10 (dešimt) (nuo 2.1167 iki 2.1176), tiekėjo „Spearhead“ 13 

(trylika) (nuo 2.1177 iki 2.1179 ir nuo 2.1181 iki 2.1190) ir tiekėjo „Play‘n‘Go“ 65 (šešiasdešimt 

penki) (nuo 2.1192 iki 2.1256), tiekėjo „Nolimit City“ 28 (dvidešimt aštuoni) (2.1257 iki 2.1284) A 

kategorijos lošimo automatų lošimai ir tiekėjo „Spearhead“ 1 (vienas) (2.1180), tiekėjo 

„Play‘n‘Go“ 1 (vienas) (2.1191) stalo lošimai. 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.1167 „Vaivorykštės Sėkmė“ („Rainbow Luck“) 

 

„Vaivorykštės Sėkmė“ tai 5 būgnų ir 25 fiksuotų laimėjimo eilių kazino lošimas, kuriame yra 11 

kortų, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. Už visas laiminčias kombinacijos 

išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos simbolių laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami 

prie bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Centrinės būgnų pozicijos 2, 3 ir 4 formuoja tik padidinto laimėjimo zoną („Boost Win 

Zone“). 

• Laimėjimai išmokami po to, kai laukiniai simboliai ištampomi. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 50 €  

Maksimali laimėjimo suma: 12 500 € 
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Statymai: 

 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra ir galioja visoms 25 laimėjimo 

linijoms, kadangi jos yra fiksuotos.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo lošimą, paspaudus ant aktyvaus 

statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti, jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį „lošėjo sąskaitos likutis“ 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 
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• Laiminčios kombinacijos su 3 sklaidos simboliais suteikia galimybę pasiekti nemokamų 

sukimų lošimą. 

• Jei visi 3 sklaidos simboliai yra padidinto laimėjimo zonoje („Boost Win Zone“), lošėjas laimi 

30 nemokamų sukimų. 

• Jei bent vienas iš trijų sklaidos simbolių yra už padidinto laimėjimo zonos („Boost win Zone“) 

ribų, lošėjas laimi 10 nemokamų sukimų. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Jei po nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama pakartotinai, lošėjas laimi 10 arba 30 

nemokamų sukimų, kurie yra pridedami prie dabartinio nemokamų sukimų skaičiaus. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

 

Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime yra iš anksto nustatomas ir negali būti 

pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) tai atsitiktine tvarka aktyvuojama 

premija, kuri aktyvuojama lošiant didžiojo puodo kortų lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1168 „Ledo Slėnis“ („Ice Valley“)  

 
„Ledo Slėnis“, tai 5 būgnų kazino lošimas, kuriame yra 11 kortų, tarp kurių laukinis („wild“) ir 

sklaidos („scatter“) simboliai. Lošime yra 1024 būdai laimėti. Laiminčios kombinacijos išmokamos 

iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius ir gali turėti tik vieną simbolį bet kurioje sutampančių 

būgnų pozicijoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Būgnų laimėjimo būdų išmokėjimo („The Reel Ways Pay“) funkcijos statymas 

padauginamas iš statymo daugiklio, kuris yra lygus bendrai statymo sumai. 

• Laiminčios kombinacijos gali būti tik vienas simbolis atitinkamoje pozicijoje iš kiekvieno 

būgno eilės. 

• Tas pats simbolis ar simbolių krūva, to paties būgno skirtingose pozicijose, išmoka už tokią 

pat laimėjimo kombinaciją. Laimėjimo kombinacijų išmokėjimai yra padauginami iš statymo 

daugiklio. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš statymo vertės. 

• Išmokamos tik aukščiausios laimėjimo kombinacijos kiekvienam simboliui. 

• Laimėjimo kombinacijos gali būti išmokamos keletą kartų. 

• Dvi vidurinės pozicijos 2, 3 ir 4 būgnuose formuoja padidinto laimėjimo zoną („Boost Win 

Zone“). 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo lošimą, paspaudęs ant aktyvaus 

statymo mygtuko. 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 50 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 12 500 € 
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• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti, jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį Lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 6 sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę pasiekti 

nemokamų sukimų lošimą. 

• Jei visi 6 sklaidos simboliai yra padidinto laimėjimo zonoje, lošėjas laimi 30 nemokamų 

sukimų. 

• Jei bent vienas iš trijų sklaidos simbolių yra už padidinto laimėjimo zonos ribų, lošėjas laimi 

10 nemokamų sukimų. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Jei po nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama pakartotinai, lošėjas laimi 10 arba 30 

nemokamų sukimų, kurie yra pridedami prie dabartinio nemokamų sukimų skaičiaus. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

 

Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomas ir negali būti pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo premijos („Jackpot Cards Bonus“) 
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• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1169 „Riterio Širdis“ („Knight‘s Heart“) 

 

„Riterio Širdis“ tai 6 būgnų ir 50 eilių kazino lošimas, kuriame yra 12 kortų, tarp kurių laukinis 

(„wild“) ir sklaidos („scatter“). Už visas laiminčias kombinacijos išmokama iš kairės į dešinę, 

išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos simbolių laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami 

prie bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Linijų skaičių galima pasirinkti paspaudus šonuose esančiuose laukeliuose. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 50 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 50 000 € 
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pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo („Gamble“) lošimą, paspaudęs ant 

aktyvaus statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti, jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 4 ar daugiau sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę 

pasiekti nemokamų sukimų lošimą. 

• Lošėjas pasirenka vieną iš trijų pasirinkimų, kurie nulemia nemokamų sukimų skaičių. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Nemokami sukimai lošiami aktyvuotame statyme ir linijose. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojamas atskiras būgnų rinkinys. 

 

Didžiojo puodo kortų premijos („Jackpot Cards Bonus“) 
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• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1170 „Imperatoriaus Rūmai“ („Emperor‘s Palace“) 

 

„Imperatoriaus Rūmai“ tai 5 būgnų ir 30 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra 11 kortų, 

tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. Visos laiminčios kombinacijos yra 

išmokamos iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami prie 

bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Linijų skaičių galima pasirinkti paspaudus šonuose esančiuose laukeliuose. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 30 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 30 000 € 
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pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo („Gamble“) lošimą, paspaudęs ant 

aktyvaus statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti, jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 10, 11 arba 12 sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę 

pasiekti nemokamų sukimų lošimą su 7, 15 arba 30 nemokamų sukimų be daugiklio. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Nemokami sukimai lošiami aktyvuotame statyme ir linijose. 

• Jei po nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama pakartotinai, lošėjas laimi 10 arba 30 

nemokamų sukimų, kurie yra pridedami prie dabartinio nemokamų sukimų skaičiaus. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojami specialūs būgnai. 
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Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“ ) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomas ir negali būti pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) tai atsitiktine tvarka aktyvuojama 

premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1171 „Glamūrinės Karalienės“ („Pin Up Queens“) 

 

„Glamūrinės Karalienės“ tai 5 būgnų ir 30 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra 12 

kortų, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“). Visos laiminčios kombinacijos yra 

išmokamos iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami prie 

bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 30 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 30 000 € 
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Statymai: 

 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra ir galioja visoms 30 laimėjimo 

linijoms, kadangi jos yra fiksuotos.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo lošimą, paspaudę ant aktyvaus 

statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Nemokami sukimai 
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• Laiminčios kombinacijos su 3 ar daugiau sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę 

pasiekti nemokamų sukimų lošimą. 

• Lošėjas renkasi nemokamų sukimų ir simbolių grupės skaičių nemokamiems sukimams. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Jei po nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama pakartotinai, lošėjas laimi 10 arba 30 

nemokamų sukimų, kurie yra pridedami prie dabartinio nemokamų sukimų skaičiaus. 

• Nemokami sukimai lošiami aktyvuotame statyme ir linijose. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojamas atskiras būgnų rinkinys. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1172 „Mitinis Lobis“ („Mythical Treasure“) 
 

„Mitinis Lobis“ tai 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra 11 kortų, tarp kurių 

laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“). Visos laiminčios kombinacijos yra išmokamos iš kairės į 

dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami 

prie bendros išmokėjimo sumos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 50 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 50 000 € 
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• Pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų lošimo metu, atsiradus laimėjimo kombinacijoms 

visi prizai yra išmokami, o laimėjimo simboliai pranyksta. Visos naujos laimėjimo 

kombinacijos yra išmokamos. 

• Puolančių būgnų („Toppling Reels“) funkcija tęsiasi iki kol lošimo ekrane nebelieka 

laimėjimo kombinacijų. 

• Kuomet lošimas yra lošiamas su mažiau nei 25 linijomis, susiformavusi laimėjimo 

kombinacija neaktyviose linijose taip pat pranyksta ir jokie laimėjimai šiai kombinacijai 

neišmokami. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Linijų skaičių galima pasirinkti paspaudus šonuose esančiuose laukeliuose. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo lošimą, paspaudęs ant aktyvaus 

statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti, jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 
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užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 3 sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę pasiekti 7 

nemokamų sukimų lošimus. Tokių lošimų laimėjimai nėra dauginami. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Nemokami sukimai lošiami aktyvuotame statyme ir linijose. 

• Jei nemokamų sukimų metu atsiranda papildomi 3 sklaidos simboliai, lošėjas gauna 

papildomus 7 nemokamų sukimų lošimus, kurie prisideda prie jau esamų tokio pobūdžio 

lošimų. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

 

Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomi ir negali būti pakeisti lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1173 „Aleksandro Istorija 2“ („The Story of Alexander 2“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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„Aleksandro Istorija 2“, tai 5 būgnų ir 50 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra 11 

kortų, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. Už visas laiminčias 

kombinacijos išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami 

prie bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra ir galioja visoms 50 laimėjimo 

linijoms, kadangi jos yra fiksuotos.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“)  laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 50 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 12 500 € 
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• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo („Gamble“) lošimą, paspaudęs ant 

aktyvaus statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 3 sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę laimėti 10 

nemokamų sukimų lošimų. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

 

Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomas ir negali būti pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 
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• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1174 „Dorotės Fėjų Žemė“ („Dorothy‘s Fairyland“) 

 

„Dorotės Fėjų Žemė“ tai 5 būgnų ir 30 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra 11 kortų, tarp 

kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“). Visos laiminčios kombinacijos yra išmokamos iš kairės 

į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami 

prie bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Jei gaunami du skirtingi laimėjimai su vienodu pelnu toje pačioje išmokėjimo eilutėje, 

išmokama ilgesnė kombinacija. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Linijų skaičių galima pasirinkti paspaudus šonuose esančiuose laukeliuose. 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra ir galioja visoms 30 laimėjimo 

linijoms, kadangi jos yra fiksuotos.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 30 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 30 000 € 
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klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo („Gamble“) lošimą, paspaudęs ant 

aktyvaus statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 7, 8 arba 9 sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę 

pasiekti nemokamų sukimų lošimą su 7, 15 arba 30 nemokamų sukimų be daugiklio. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Nemokami sukimai lošiami aktyvuotame statyme ir linijose. 

• Jei po nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama pakartotinai, lošėjas laimi 10 arba 30 

nemokamų sukimų, kurie yra pridedami prie dabartinio nemokamų sukimų skaičiaus. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojami specialūs būgnai. 
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Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomas ir negali būti pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas ir jokios kontribucijos neįtakoja didžiojo puodo lygių. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1175 „Laimingas Medis“ („Lucky Wood“) 

 

„Laimingas Medis“ tai 5 būgnų ir 243 laimėjimo būdų kazino lošimas, kuriame yra 10 kortų, tarp 

kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“). Visos laiminčios kombinacijos yra išmokamos iš kairės 

į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Laimėjimo kombinacijos gali turėti tik vieną simbolį atitinkamoje pozicijoje iš kiekvieno 

būgno eilės. 

• Sklaidos („scatter“) laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir 

pridedami prie bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Tas pats simbolis ar simbolių krūva, to paties būgno skirtingose pozicijose, išmoka už tokią 

pat laimėjimo kombinaciją. 

• Laimėjimo kombinacijų išmokėjimai yra padauginami iš statymo daugiklio. 

• Sklaidos laimėjimai yra padauginami iš statymo vertės. 

• Išmokamos tik aukščiausios laimėjimo kombinacijos kiekvienam simboliui. 

• Laimėjimo kombinacijos gali būti išmokamos keletą kartų. 

• Kiekvieno pagrindinio lošimo metu, ekrane atsiradus laiminčiai kombinacijai, visi prizai 

išmokami, o laimintys simboliai pranyksta. Tuščios būgnų pozicijos prisipildo tolygiai 

simboliais virš jų.  

• Puolančių būgnų („Toppling Reels“) funkcija tęsiasi iki kol lošimo ekrane nebelieka 

laimėjimo kombinacijų. 

• Kuomet lošimas yra lošiamas su mažiau nei 25 linijomis, susiformavusi laimėjimo 

kombinacija neaktyviose linijose taip pat pranyksta ir jokie laimėjimai šiai kombinacijai 

neišmokami. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai: 

 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo („Win“) laukelyje 

sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo lošimą, paspaudęs ant aktyvaus 

statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 
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• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomas ir negali būti pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo metu. 

• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1176 „Retro Kabaretas“ („Retro Cabaret“) 

 

„Retro Kabaretas“ tai 5 būgnų ir 30 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra 12 kortų, 

tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“). Visos laiminčios kombinacijos yra išmokamos iš 

kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 30 €  
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Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“). 

• Sklaidos laimėjimai yra nepriklausomi nuo mokėjimo linijų laimėjimų ir pridedami prie 

bendros išmokėjimo sumos. 

• Toje pačioje eilutėje sutampančių laimėjimų kombinacijos yra sudedamos ir išmokamos. 

• Išmokamos tik aukščiausios laimėjimo kombinacijos kiekvienam simboliui. 

• Sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra sudedami. 

 

Statymai 

 

• Statymo nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti paspaudus ant bet kurio nominalo 

mygtuko. 

• Linijos statymai yra pasirenkami paspaudus vieną iš penkių mygtukų, esančių ekrano 

apačioje. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra ir galioja visoms 30 laimėjimo 

linijoms, kadangi jos yra fiksuotos.  

• Kuomet aktyvuojamas bet kuris statymo mygtukas, lošėjas renkasi statymą ir pradeda lošimą 

tuo pačiu metu. Mygtukų aktyvavimas taip pat galimas paspaudus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Jei lošėjas paspaudžia bet kurį iš likusių statymo mygtukų, statymo 

pasirinkimas atliekamas atskirai, o atitinkami išmokėjimai rodomi mokėjimo lentelėje 

(„Paytable“). 

• Lošimas prasideda tik aktyvavus tą patį mygtuką antrą kartą. 

• Tik atidarius lošimą pirmąkart visuomet bus rodomas mažiausios vertės statymo mygtukas. 

• Jei aktyvuojant statymą rodoma jau laimėta suma, augančio laimėjimo animacija laimėjimo 

(„Win“) laukelyje sustoja, o likusi laimėjimo suma yra vizualizuojama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Laimėjimo atveju, lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo lošimą, paspaudęs ant aktyvaus 

statymo mygtuko. 

• Statymo funkcija aktyvuojama, kai statymo laukelis yra atidarytas ir korta, esanti ekrano 

viduryje, nukreipta veidu žemyn bei mirksi raudona / juoda.  

• Laukelis Statymų likutis („Gamble Attempts Left“) nurodo lošėjo galimų statymų likutį. 

Maksimalaus laimėjimo suma: 30 000 € 
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• Laukelis Statymo suma („Gamble Amount“) nurodo sumą, kurią lošėjas gali padvigubinti 

statymo lošime. 

• Laukelis „Loškite, kad laimėtumėte“ („Gamble to Win“) nurodo sumą, kurią lošėjas galėtų 

laimėti, jei atspėtų kortos spalvą.  

• Paskutinės penkios kortos, kurias buvo pasirinkęs lošėjas, yra saugomos „Istorija“ 

(„History“) laukelyje. 

• Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, nauja korta atsiranda ekrano viduryje, nukreipta veidu žemyn 

bei mirksi raudona / juoda. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol lošėjas priima klaidingą spėjimą. 

Lošėjas gali nutraukti statymo lošimą paspaudęs mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Laukelis 

užsidaro, o laimėta statymo lošimo suma perkeliama į laukelį lošėjo sąskaitos likutis 

(„Balance“). 

• Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, statymo lošimas baigiamas, o lošėjas praranda statymo 

sumą.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Laiminčios kombinacijos su 3 ar daugiau sklaidos simboliais atveju lošėjas turi galimybę 

pasiekti nemokamų sukimų lošimą su super limpančiu („Super Stacked“) simboliu. 

• Lošėjas gali pasirinkti nemokamų sukimų ir super limpančių simbolių skaičių. 

• Būgnai juda automatiškai iki kol visi nemokami sukimai yra atlikti. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Nemokami sukimai yra lošiami aktyvuotuose statymuose ir linijose. Nemokami sukimai 

negali būti sustabdyti. 

• Jei nemokamų sukimų funkcija yra aktyvuojama pakartotinai, nemokamų sukimų skaičius 

pridedamas prie jau turimų nemokamų sukimų sumos, tačiau super limpantis simbolis 

nesikeičia. 

• Kuomet nemokamų sukimų lošimas baigiamas, bendra laimėjimo suma gali būti naudojama 

statymo lošime (jei suma mažesnė arba lygi specialiai sumai mokėjimo lentelės laukelyje). 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojamas specialus būgnų rinkinys. 

 

Premijos sukimo rėžimas („Bonus Spin Mode“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali gauti tam tikrą premijos („bonus“) sukimų skaičių. 

• Statymo vertė ir linijų skaičius premijos sukimų rėžime („Bonus Spin Mode“) yra iš anksto 

nustatomas ir negali būti pakeistas lošėjo. 

• Premijos sukimų rėžimo metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) lošimas negali būti 

aktyvuojamas. 

 

Didžiojo puodo kortos premijos („Jackpot Cards Bonus“) 

 

• Didžiojo puodo kortos paslaptis („Jackpot Cards Mystery“), tai atsitiktine tvarka 

aktyvuojama premija, kuri aktyvuojama didžiojo puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimo 

metu. 
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• Didžiojo puodo kortos, tai 4 lygių paslapties didysis puodas. Kiekvienas paslaptingojo 

didžiojo puodo lygis yra iliustruotas tam tikra korta: 

o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė) 

o Būgnai – 2 lygis 

o Širdys – 3 lygis 

o Vynai – 4 lygis  

• Kiekviena didžiojo puodo kortos paslapties lygio vertė yra nurodoma dešinėje pusėje šalia 

atitinkamos kortos simbolio. 

 

 

2.1177 „Sėkmės Stulpai“ („Pillars of Luck“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Sėkmės Stulpai“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis laukinių pakaitinių ir 

papildomų sukimų funkcijas.  

• Lošimas yra lošiamas su 10 fiksuotų laimėjimo linijų ir skirtingomis monetų vertėmis. 

• Monetos vertė gali būti pasirenkama rodyklėmis šalia „Monetos vertė“ („COIN VALUE“) 

laukelio.  

• Lošėjo sąskaitos likutis („Balance“) rodo lošėjo turimą pinigų sumą arba likusias monetas 

lošimui tęsti. 

• Lošimas gali būti lošiamas pinigais arba monetomis. Pinigų ir monetų parinktis galima keisti 

lošimo taisyklių laukelyje. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra paremti mokėjimo lentele („Paytable“). 

• Statymų linijos laimėjimas yra lygus laimėjimo vertei atsižvelgiant į mokėjimų lentelę bei 

padauginus iš bet kokio atitinkamo daugiklio. 

• Simbolių išmokėjimų vertės, kurios yra rodomos mokėjimų lentelėje, išreikštos monetomis. 

Pinigų išmokėjimų vertės yra lygios monetų sumai remiantis mokėjimų lentele bei 

padaugintai iš atitinkamos monetos vertės. 

• Atitinkamoje statymo eilutėje išmokama tik už didžiausią laimėjimo kombinaciją, tačiau tuo 

pat metu įvykstantys laimėjimai skirtingose išmokėjimų eilutėse yra kaupiami. 

• Už statymo eilutės laimėjimą išmokama nuo kairiojo iki dešiniojo krašto. 

• Tik ant statymo eilučių įvykstantys laimėjimai yra išmokami. 

• Papildomi sukimai yra pridedami prie pradinio statymo eilutės laimėjimo. 

• Papildomi sukimai yra lošiami ta pačia statymo verte kaip ir lošime, kuris aktyvavo šias 

funkcijas. 

• Visi laimėjimai lošimo animacijose yra pristatomi monetomis. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 300 000 € 
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Lošimo funkcijos: 

 

Laukinių pakaitiniai ir papildomi sukimai („Wilds Substitution And Respins“) 

 

• 3 ar daugiau būgnų, turinčių tuos pačius simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 

Laukinių pakaitinių („Wilds Substitution“) funkciją vienam iš simbolių (pasirenkami 

atsitiktinai) ir papildomam sukimui. 

• Laukinių pakaitiniai simboliai, atsirandantys ant būgnų, yra pakeičiami į laukinius simbolius. 

• Būgnai, turintys laukinį pakaitinį simbolį, išlieka savo vietoje papildomų sukimų metu, kai 

tuo tarpu kiti būgnai atlieka papildomus sukimus. 

• Pirmojo papildomo sukimo metu (jei toks įvyksta) 3 arba daugiau būgnų, turinčių to paties 

simbolio grupę, aktyvuos laukinių pakaitinių funkciją vienam iš simbolių (pasirenkami 

atsitiktinai) ir papildomam sukimui. 

• Antrojo nuoseklaus papildomo sukimo metu (jei toks įvyks) 2 ar daugiau būgnų, turinčių to 

paties simbolio grupę, aktyvuos laukinių pakaitinių funkciją vienam iš simbolių (pasirenkami 

atsitiktinai) ir papildomam sukimui. 

• Trečiojo nuoseklaus papildomo sukimo metu (jei toks įvyks), 1 ar daugiau būgnų, turinčių to 

paties simbolio grupę, aktyvuos laukinių pakaitinių funkciją vienam iš simbolių (pasirenkami 

atsitiktinai) ir papildomam sukimui. 

• Ketvirtojo nuoseklaus papildomo sukimo metu (jei toks įvyks), 1 būgnas, turintis to paties 

simbolio grupę, aktyvuos laukinių pakaitinių funkciją, tačiau daugiau papildomų sukimų 

nebus suteikta. 

• Maksimalus papildomų sukimų skaičius – 4. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus simbolius. Laukinis simbolis pats savaime neišmoka 

laimėjimo, išskyrus tuos atvejus, kuomet jokių kitų įprastų aktyvių simbolių nėra. Penki 

nuoseklūs laukiniai simboliai išmokėjimo eilutėje pakeičia penkis aukščiausiai išmokančius 

simbolius. 

 

 

2.1178 „Milžiniška Panda“ („Giant Panda“) 

 

„Milžiniška Panda“ tai 5 būgnų ir 4 eilių kazino lošimas. Lošimas turi sklaidos („scatter“), 

nemokamų sukimų, laukinių („wilds“) ir dauginančių laukinių („Multiplying Wilds“) funkcijas. 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 120 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 494 400 € 
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• Pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu bendrai lošimas suteikia 1024 laimėjimo 

būdus. 

• Visi laimėjimai atsiranda besisukančiuose būgnuose iš kairiojo krašto iki dešiniojo krašto, 

išskyrus sklaidos simbolius. 

• Lošimas išmoka bet kurias nuoseklias simbolių kombinacijas nuo kairiojo iki dešiniojo 

būgno. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra paremti mokėjimų lentele („Paytable“) ir bendra 

statymo suma. 

• Visi simbolių išmokėjimai (įskaitant ir sklaidos) yra padauginami iš statymo lygio. 

• Tuo pačiu metu įvykstantys arba sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo būduose yra 

sudedami ir išmokami. 

• Sklaidos laimėjimai yra pridedami prie laimėjimo būdų laimėjimų sumos. 

• Nemokami sukimai yra išmokami atsižvelgiant į prieš tai buvusią statymo sumą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bambuko Sklaida („Bamboo Scatter“) 

 

• Visi būgnai gali turėti bambuko sklaidos simbolį. 

• Išmokėjimo suma paremta mokėjimo lentele („Paytable“). 

• 3, 4 ar 5 sklaidos simboliai, besileidžiantys bet kur lošime, aktyvuos nemokamų sukimų 

premijos funkciją ir suteiks 8, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu lošėjas gali gauti 8, 15 arba 20 nemokamų sukimų 

atitinkamai kartu su 3, 4 ar 5 sklaidos simboliais pagrindiniame lošime. 

• Nemokami sukimai taip pat gali būti iš naujo aktyvuoti. Tokiu atveju lošėjas laimi 

papildomus 5, 8, 15 arba 20 nemokamų sukimų atitinkamai kartu su bet kuriais 2, 3, 4 arba 5 

sklaidos simboliais. 

 

Pandos laukinis („Wild Panda“) 

 

• Pandos laukinis simbolis pakeičia bet kokius kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Pandos laukinis simbolis atsiranda tik antrajame, trečiajame ir ketvirtajame būgnuose 

pagrindinio bei nemokamų sukimų lošimuose. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu kiekvienas pandos laukinis simbolis, atsirandantis bet 

kurioje 2, 3 ar 4 būgne, padaugina laimėjimą. Daugiklis padidės x2 arba x3. Bendras 

laimėjimas bet kuriam sukimui gali būti padaugintas iki x27. 

 

 

2.1179 „Teutoburgas“ („Teutoburg“) 
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Lošimo taisyklės: 

 

• „Teutoburgas“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis nemokamų sukimų premijos 

lošimą. 

• Lošimą sudaro 9 fiksuotos laimėjimo linijos, už kurias išmokama iš kairės į dešinę. 

• Lošime galima rasti 13 simbolių, 6 aukščiausiai išmokančius, 4 mažiausiai išmokančius 

simbolius, paslapties („Mystery“) bei sklaidos („scatter“) simbolius. 

• Statymo lygis pasirenkamas „BET LEVEL“ skiltyje. 

• Eilutės statymo suma gaunama padalinus bendrą statymo vertę iš 9 eilučių. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra paremti mokėjimų lentele („Paytable“). 

• Lošimas išmoka už bet kurią nuoseklių simbolių kombinaciją iš kairiausio iki dešiniausio 

būgno, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Už laiminčią eilutę išmokamos tik labiausiai sutampančios simbolių kombinacijos. 

• Tuo pačiu metu įvykstantys ar sutampantys laimėjimai skirtingose mokėjimo eilutėse yra 

sudedami ir išmokami.  

• Nemokami sukimai yra išmokami remiantis prieš tai turima statymo suma. 

• Išmokėjimo eilučių laimėjimai yra dauginami iš statymo vienai eilutei. 

• Sklaidos („scatter“) laimėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

 

Simboliai: 

 

Laukinis („Wild“) 

 

Visi būgnai gali turėti laukinį simbolį, kuris pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos. 

 

Sklaidos („Scatter“)   

 

• Šis simbolis gali būti randamas visuose būgnuose. 

• Sklaidos simbolis išmoka, jei 2, 3, 4 arba 5 tokie simboliai nusileidžia bet kurioje būgnų 

vietoje. 

• 2 sklaidos simboliai, besileidžiantys bet kurioje vietoje, aktyvuos Miško Paslapties funkciją 

(„Forest Mystery Feature“). 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai, besileidžiantys bet kurioje vietoje, aktyvuos nemokamų sukimų 

premijos funkciją.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai ir išmokančių eilučių laimėjimai yra sudedami. 

 

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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Lošimo funkcijos: 

 

Miško Paslapties funkcija („Forest Mystery feature“) 

 

• Ši funkcija, pagrindinio lošimo metu, yra aktyvuojama atsitiktiniu būdu. 

• 2, 3 arba 4 paslapties simboliai bus pridėti būgnuose. Vėliau, visi šie simboliai transformuosis 

į vokiečio („German“) ir romėno („Roma“) simbolius. Tokiu atveju, būgnai išmokės, nebent 

bus aktyvuota pasalos („Ambush“) funkcija. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu, kiekvienas sukimas prasidės su fiksuotu paslapties simbolių 

skaičiumi. Skaičius bus 2, 3, 4 arba jis bus parinktas nemokamų sukimų metu kartu su 3, 4 ar 

5 sklaidos simboliais. 

• Paslapties simbolių skaičius išaugs nemokamų sukimų metu, jei lošėjas aktyvuos nemokamus 

sukimus, kurių bus 1, 2 ar 3 ir tai bus parinkta aktyvavus nemokamų sukimų lošimą kartu su 

3, 4 ar 5 sklaidos simboliais. 

• Lošime gali atsirasti iki 15 paslapties simbolių, užimančių visas simbolių pozicijas, išskyrus 

tas, kuriose yra laukiniai ar sklaidos simboliai. 

 

Pasalos funkcija („Ambush feature“) 

 

• Pasalos funkcija atsiranda jei bet kuris miško paslapties („Forest Mystery“) simbolis 

pasikeičia į vokiečio simbolį, kuris taip pat kovoja dėl pozicijos su romėno simboliu. 

• Šiuo atveju, bet kurie pasaloje esantys romėno („Roman“)  simboliai yra pakeičiami į tuos 

pačius vokiečių simbolius kaip ir į paslapties simbolius, atsižvelgus į šias taisykles: 

o Vokiečių kavalerijos („German Cavalry“) simbolis atakuoja bet kuriuos romėno 

(„Roman“)  simbolius, kurie atsiranda įstrižai ir greta, konvertuodamas maksimaliai 4 bet 

kokius simbolius. 

o Vokiečių pėstininkų („German Infantry“) simbolis atakuoja bet kuriuos romėnų 

simbolius, esančių aukščiau arba žemiau, pakeisdamas maksimaliai 2 kitus simbolius. 

o Vokiečių lankininkas („German Archer“) simbolis atakuoja bet kuriuos romėnų 

simbolius, esančius kairėje arba dešinėje, konvertuodamas maksimaliai 2 kitus simbolius.  

• Jei bet kuris vienas romėno simbolis yra pasaloje kartu su bet kuriuo kitu vienu pasikeitusiu 

paslapties simboliu, kuris transformavosi į vokiečio simbolį, tuomet šis simbolis tampa 

didėjančiu laukiniu  („multiplying wild“) atsižvelgiant į šias taisykles: 

o Du atakuojantys simboliai sukuria 2X laukinį; 

o Trys atakuojantys simboliai sukuria 5X laukinį; 

o Keturi atakuojantys simboliai sukuria 5X laukinį; 

• Pasalos funkcija veikia tik tada, jei rezultate modifikuoti būgnai suteikia bendrą laimėjimą, 

kuris yra didesnis nei originalaus, nemodifikuoto būgno. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Lošėjas gali laimėti 8, 10 ar 15 nemokamų sukimų kartu su 3, 4 ar 5 sklaidos simboliais 

pagrindinio lošimo metu. 
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• Nemokami sukimai taip pat gali būti aktyvuoti iš naujo: lošėjas gali laimėti papildomus 3, 4 

arba 5 nemokamus sukimus kartu su 3, 4 ar 5 sklaidos simboliais. 

• Bendras nemokamų sukimų maksimalus skaičius – 60. Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių 

nusileidžia ant būgnų išnaudojus nemokamų sukimų limitą, sklaidos laimėjimai yra 

išmokami, tačiau nemokamų sukimų lošėjas nebegauna. 

 

Statymo kopėčios („Gamble Ladder“) 

 

• Statymo kopėčios gali būti įjungtos paspaudus statymo kopėčių mygtuką iškart po laimėjimo. 

• Lošėjo laimėjimų suma diktuoja startinę poziciją kopėčiose. 

• Lošėjas gali statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimą paspaudęs ant statymo mygtuko su 

kopėčių simboliu. 

• Laimėjimo atveju, lošėjas atsidurs ant priešais pažymėtų žingsnių, o pralaimėjimo metu – ant 

žemiau pažymėtų žingsnių. 

• Kuomet lošėjas pasirenka statymo funkciją su statymo suma, kuri nėra paremta kopėčių verte, 

laimėjimo / pralaimėjimo šansas yra proporcingas statymo sumai ir statymo laimėjimui. 

 

Kortos Statymas („Card Gamble“) 

 

• Kortos statymas prieinamas paspaudus kortos statymo mygtuką iškart po laimėjimo. 

• Lošėjas gali statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimą paspaudęs spalvą (juodą arba raudoną) 

arba simbolius (širdys, būgnai, kryžiai arba vynai). 

• Tuomet lošėjas gaus atsitiktinę kortą. 

• Jei lošėjas stato už spalvą, laimėjimo atveju, lošėjo pasirinkimas sutampa spalvos atžvilgiu, 

tuomet laimėjimas padvigubėja. 

• Renkantis juodą arba raudoną korta, lošėjas turi 50/50 šansą laimėti. 

• Jei lošėjas stato už simbolius, laimėjimo atveju, lošėjo pasirinkimas sutampa simbolių 

atžvilgiu, tuomet laimėjimas didinamas keturgubai. 

• Lošėjas gali rinktis pasiimti arba pastatyti laimėtą sumą. 

• Jei lošėjo pasirinkimas yra klaidinga, statymo suma yra prarandama, lošimas baigiamas, o 

lošėjas yra sugražinamas į pagrindinį lošimą. 

• Maksimalus kortos statymo laimėjimas yra ne daugiau kaip 30,000. Jei kortų statymo 

laimėjimas peržengs šią vertę, kortų statymo lošimas pasibaigs. 

• Lošėjas negali judėti tarp kortelės statymo lošimo ir kopėčių statymo lošimo. Kuomet lošėjas 

pasirinko bet kurią iš statymo funkcijų, jis turi statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimus. 

 

 

2.1180 „Juodasis Džekas“ („Blackjack“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Kazino stalo lošimas 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 500 €  
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Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra naudojamos 6 standartinės kortų malkos su 52 kortomis (be Džokerių). 

• Lošimo tikslas – surinkti kortų vertę, kuo artimesnę 21, sudedant visų į tą ranką gautų kortų 

vertes, bet tuo pačiu metu neviršyti 21. 

• Jei lošėjo kortų kombinacija lygi 21 arba yra arčiau 21 nei krupjė, lošėjas laimi. 

• Jei krupjė kortų kombinacija yra aukštesnė nei lošėjo, krupjė laimi. 

• Jei lošėjas ir krupjė turi vienodos vertės kortų kombinacijas, skelbiamos lygiosios, statymai 

grąžinami lošėjui. 

• Jei lošėjo kortų kombinacija yra 22 ar daugiau, lošėjas pralaimi, net jei krupjė kortų 

kombinacija yra žemesnė. 

• Skaičių kortos (2-10) vertės atitinka jose nurodytą skaičių.  

• Tūzai skaičiuojasi kaip 1 arba 11. 

• Karaliai, Damos ir Bartukai skaičiuojasi kaip 10. 

• Lošėjas renkasi, kiek kortų kombinacijų nori žaisti, paskirstydamas žetonus ant 1, 2 arba 3 

laukelio. 

• Krupjė gauna dvi kortas , o lošėjas – iki 3 kortų. 

• Krupjė pirma korta būna atversta. 

• Lošėjas gali nuspręsti imti („Hit“), dvigubinti („Double“), išskirti („Split“) arba stoti 

(„Stand“). 

• Lošėjo bendra kortų vertė yra paryškinama raudonai, kuomet lošėjui yra padalinama korta, 

kuri bendrai peržengia 21 ir pralaimimas lošimas. 

• Lošėjo bendra kortų vertė yra paryškinama žaliai laimėjimo arba lygiųjų atveju. 

• Lošimas baigiamas, kuomet krupjė kortų kombinacija baigiama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Juodasis Džekas („Blackjack“) 

 

• Ta kortų kombinacija, kuri turi kortą 10 ir tūzą, traktuojama kaip Juodasis Džekas. 

• Juodasis Džekas išmoka santykiu 3:2.  

• Juodojo Džeko kombinacija visuomet nugali bet kokią kortų kombinaciją, kurios vertė yra 

21. 

 

Draudimas („Insurance“) 

 

• Lošėjas gali pasinaudoti draudimo funkcija, jei krupjė pirma korta yra tūzas. 

Maksimalaus laimėjimo suma: 6 000 € 
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• Draudimas kainuoja pusę pagrindinio statymo sumos. 

• Draudimas išmoka santykiu 2:1, jei krupjė gauna Juodojo Džeko kortų kombinaciją. 

• Jei lošėjas pasinaudoja draudimo funkcija, tačiau krupjė neturi Juodojo Džeko kombinacijos, 

draudimo statymas prarandamas, o lošimas yra tęsiamas su pradiniu kortų kombinacijos 

statymu. 

 

Lygūs Pinigai („Even Money“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti Lygūs Pinigai funkciją, jei jis turi Juodojo Džeko kortų kombinaciją ir 

krupjė atversta korta yra tūzas. 

• Ši funkcija užbaigia kortų kombinaciją ir išmoka santykiu 1:1. 

• Lošėjas taip pat gali paspausti „X“ (atšaukti) bet kokios kortų kombinacijos metu. Jei krupjė 

neturi Juodojo Džeko kombinacijos, lošėjui bus išmokėta santykiu 3:2 už Juodąjį Džeką. 

 

Išskyrimas („Splitting“) 

 

• Jei lošėjas turi dvi tos pačios vertės kortas (pavyzdžiui, du septynetus arba dvejas Damas), 

lošėjas gali pasirinkti Išskirti („SPLIT“), kad išskirtų tos pačios vertės kortas į dvi skirtingas 

kortų kombinacijas su papildomu statymu. Krupjė tuomet padalins dar vieną kortą abiem 

kortų kombinacijoms. 

• Galimas tik vienas išskyrimas („SPLIT“) per lošimą.  

• Po išskyrimo („Splitting“) funkcijos, lošėjo kortų kombinacija yra lošiama viena po kitos. 

• Lošėjas gali traukti neribotą kiekį kortų kiekvienam išskyrimui („Split“), nebent išskiriami 

du tūzai (tokiu atveju lošėjas gauna vieną papildomą kortą kiekvienam tūzui). 

• Išskyrimo funkcijos metu, tūzas ir korta, kurios vertė 10, yra sumuojamos kaip 21, o ne kaip 

Juodasis Džekas. 

 

Dvigubinti („Double“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti dvigubinimo funkciją po pirmų dviejų padalintų kortų (išskyrus 

tuomet, kai išskiriami du tūzai). 

• Dvigubinimo statymas yra lygus pradiniam statymui. 

• Po dvigubinimo funkcijos, lošėjui yra padalinama viena papildoma korta ir tuomet jo kortų 

kombinacija yra automatiškai stabdoma. 

 

Svarbi informacija: 

 

• Jei tam tikrą laikotarpį lošėjas neatlieka jokių veiksmų, lošimas atsijungia; seanso 

išsaugojimo funkcija lošimo pažangą įsimena, kad kitąsyk lošėjas galėtų tęsti lošimą nuo 

momento, ties kuriuo prieš tai užbaigė. 

• Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su lošimo serveriu nutrūksta, 

lošėjo prieš tai buvęs lošimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšys su 
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serveriu atnaujinamas. Jei ryšys su lošimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to 

prisijungti neleidžiama. 

 

 

2.1181 „Karališka Karūna“ („Royal Crown“) 

 

„Karališka Karūna“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis Išsiplečiančius laukinius 

(„Expanding Wilds“), sklaidos („scatter“) ir Statymo („gamble“) funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 10 fiksuotų laiminčiųjų eilučių, išmokančių iš kairės į dešinę, 11 simbolių: 4 

aukščiausiai išmokančius, 4 mažiausiai išmokančius, laukinį („WILD“) bei 2 sklaidos 

(„scatter“). 

• Laiminčios kombinacijos išmokamos atsižvelgus į mokėjimo lentelę („Paytable“). 

• Išmokama tik labiausiai sutampanti simbolių kombinacija. 

• Tuo pačiu metu įvykstantys ir sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra 

sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis („Wild“) simbolis 

 

• Laukinis simbolis gali pasirodyti 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Laukinis simbolis išsiplečia visame būgne ir pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos 

simbolius. 

• Vieno sukimo metu gali nusileisti maksimaliai 3 laukiniai simboliai. 

 

Sklaidos („SCATTER“) simboliai: 

 

Doleris („DOLLAR“) 

 

• Bet kuris būgnas gali turėti dolerio sklaidos („Dollar scatter“) simbolį. 

• Dolerio sklaidos („Dollar scatter“) simbolis išmoka, jei 3, 4 ar 5 simboliai nusileidžia bet 

kurioje būgnų vietoje. 

 

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: 207 500 € 
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Žvaigždė („STAR“) 

 

• 1, 3 ir 5 būgnai gali turėti žvaigždės sklaidos („Star scatter“) simbolį. 

• Žvaigždės sklaidos simbolis išmoka už 3 tokius simbolius. 

 

Statymas („GAMBLE“) 

 

• Ši funkcija galima bet kuriam laimėjimui, lygiam arba mažesniam už 35x esamo statymo. 

Maksimali laimėjimo suma šios funkcijos metu yra 70x pradinio statymo. 

• Lošėjas, norintis statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimo sumą, turi paspausti statymo 

mygtuką bei pasirinkti raudona („RED“) arba juoda („BLACK“). 

• Jei lošėjo pasirinkimas tarp raudona ir juoda yra teisingas, statymo suma padvigubėja.  

• Jei lošėjo pasirinkimas tarp raudona ir juoda yra neteisingas, statymo suma yra panaikinama, 

statymo lošimas baigiamas ir lošėjas grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Lošėjas gali susirinkti savo pagrindinio lošimo laimėjimą bet kuriuo lošimo metu 

paspausdamas surinkti („Collect“) mygtuką. 

 

 

2.1182 „Karalių Knyga“ („Book of the Kings“) 

 

„Karalių Knyga“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis laukinio („Wild“) pakaitinius, Statymo 

Kopėčių („Gamble Ladder“), nemokamų sukimų funkcijas bei išsiplečiantį specialų simbolį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 10 laimėjimo eilučių, už kurias išmokama iš kairės į dešinę, 10 simbolių: 4 

aukščiausiai išmokančius, 4 mažiausiai išmokančius, sklaidos laukiniai („Scatter Wild“). 

• Statymo lygį galima pasirinkti paspaudus Monetos vertė („COIN VALUE“), Monetos / 

linijos („COINS/LINE“) ir Išmokančios eilutės („PAYLINES“) parinktyse. 

• Lošėjas gali padidinti arba sumažinti statymo eilučių skaičių pasirinktam statymui. 

• Bendra statymo vertė yra nustatoma monetos vertę padauginus iš monetos/linijos padaugintos 

iš aktyvių eilučių skaičiaus. 

• Laiminčios kombinacijos iš išmokėjimai yra paremti mokėjimo lentele („Paytable“) bei 

pasirinktomis išmokančiomis eilutėmis. 

• Išmokama tik už ilgiausiai sutampančias simbolių kombinacijas. 

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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• Tuo pačiu metu įvykstantys ir sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra 

sudedami. 

• Nemokami sukimai yra išmokami atsižvelgiant į statymo sumą ir laimėjimo eilutes prieš 

pradedant nemokamų sukimų lošimą.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

Sklaidos laukinis („Scatter Wild“) simbolis 

 

• Sklaidos laukinis simbolis gali atsirasti visuose būgnuose ir pakeisti bet kurį kitą simbolį. 

• Sklaidos laukinis simbolis išmoka už 3, 4 arba 5 simbolius, nusileidusius bet kurioje būgnų 

vietoje. 

• Trys ar daugiau sklaidos laukinių simbolių, nusileidusių bet kurioje būgnų vietoje, suteiks 10 

nemokamų sukimų. 

• Sklaidos ir laiminčiųjų eilučių laimėjimai yra sudedami. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, vienas iš 9 įprastų simbolių bus pasirinktas būti 

specialiu simboliu. 

• Jei būgnuose bus matomas pakankamas specialių simbolių kiekis, kiekvienas jų išsiplės 

vertikaliai, kad padengtų visą būgną ir būtų įvertintas kaip linijos sklaida bei išmokėta už 

specialų simbolį. 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami dar kartą. Per bet kurį nemokamą sukimą, trys ar 

daugiau sklaidos laukinių simbolių pratęs nemokamų sukimų funkciją su 10 papildomų 

nemokamų sukimų. 

• Tas pats specialus simbolis gali būti naudojamas nemokamų sukimų metu. Tačiau, jei 

pakartotinė nemokamų sukimų funkcija nesuteikiama, specialių simbolių pakartotinis 

naudojimas negalimas. 

 

Kopėčių statymas („Gamble Ladder“) 

 

• Kopėčių statymas gali būti įjungtas paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo. 

• Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių 

statymo lošimo metu. 

• Lošėjas gali statyti pagrindinio lošimo laimėjimą paspaudęs „statyti“ mygtuką su pavaizduotu 

kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje aukščiau 

esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau esamos 

vietos. 

• Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba 

bendrą nemokamų sukimų laimėjimą. 
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• Lošėjas gali rinktis pasiimti sumą, lygią esamai pažymėtų žingsnių sumai, atėmus žemesnio 

laiptelio sumą; likusi suma pasilieka kaip nauja statymo suma ir gali būti naudojama lošimo 

statymams. 

• Kai lošėjas lošia statymo („gamble“) funkciją su statymu, kurio vertės nėra kopėčiose, 

laimėjimo / pralaimėjimo šansas tampa proporcingas statymo sumai ir statymas laimimas. 

 

 

2.1183 „Juodasis Miškas“ („Black Forest“) 

 

„Juodasis Miškas“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis paslapties („Mystery“) simbolius, 

kurie gali būti keičiami į laukinius („Wilds“) simbolius bei kopėčių („ladder“), Kortų statymo  („Card 

Gamble“) ir nemokamų sukimų, kurie išplečia didžiojo puodo laimėjimo („Jaskpot“) simbolius, 

funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Juodasis Miškas“ lošime yra 9 fiksuotos laimėjimo linijos, išmokančios iš kairės į dešinę. 

• Lošime taip pat yra 12 simbolių: 4 aukščiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys, laukinis 

ir sklaidos. 

• Statymo lygis gali būti nustatytas statymo lygio („BET LEVEL“) laukelyje. 

• Statymo eilutė yra lygi bendrai statymo vertei padalintai iš 9 eilučių. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra paremti mokėjimo lentele („Paytable“). 

• Lošimas išmoka už bet kurias sutampančių simbolių kombinacijas nuo kairiausio iki 

dešiniausio būgno, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Tik labiausiai sutampančios kombinacijos eilutėje yra išmokamos. 

• Vienu metu įvykstantys arba sutampantys laimėjimai skirtingose laiminčiose eilutėse yra 

sudedami. 

• Nemokami sukimai yra išmokami atsižvelgiant į tą statymo sumą, kuri buvo prieš nemokamų 

sukimų funkciją. 

• Sklaidos simbolių laimėjimai yra sudedami su bendru statymu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sklaidos simboliai 

 

• Sklaidos simbolių galima rasti visuose būgnuose. 

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: 198 000 € 
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• Šie simboliai yra išmokami, jei 2, 3, 4 ar 5 tokie simboliai atsiranda bet kurioje būgnų vietoje. 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuos nemokamų sukimų 

premijos funkciją. 

• Sklaidos laimėjimai ir laiminčiųjų eilučių laimėjimai yra sudedami. 

 

Medžiotojo Skambutis („Call Of The Hunter“) 

 

• Ši funkcija aktyvuota, kuomet 2 sklaidos simboliai atsiranda bet kurioje būgnų vietoje 

pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu. 

• Pagrindinio lošimo metu, kuomet visi būgnai nusileis, nuo 2 iki 5 įprastų simbolių (išskyrus 

laukinius ir sklaidos) bus pakeisti į laukinius simbolius. 

• Nemokamų sukimų metu, kuomet visi būgnai nusileis, nuo 2 iki 5 įprastų simbolių (išskyrus 

laukinius ir sklaidos) ir Miško Lordo („Lord of the Forest“) simbolius) bus pakeisti į laukinius 

simbolius. 

 

Nemokami sukimai („Free spins“) 

 

• Nemokamų sukimų funkcija leidžia laimėti 5, 8 arba 12 nemokamų sukimų kartu su 3, 4 arba 

5 sklaidos simboliais pagrindinio lošimo metu. 

• Nemokami sukimai gali būti iš naujo pakartoti, suteikdami papildomus 3, 7 arba 12 

nemokamų sukimų kartu su 3, 4 ar 5 „Scatter“ simboliais. 

• Bendras nemokamų sukimų skaičius yra ribotas iki 60. 

 

Miško Lordas („Lord of the Forest“) 

 

• Ši funkcija galima tik nemokamų sukimų metu. 

• Kai medžiotojo skambučio funkcija pasibaigs, visi kiti laimėjimai bus išmokėti, Miško Lordo 

(„Lord of the Forest“) funkcija bus aktyvuota, jei 1 ar daugiau Miško Lordo simbolių nukris 

bet kurioje būgnų vietoje, suteikdami papildomus laimėjimus. 

• Kuomet Miško Lordo simbolis išsiplės vertikaliai bet kuriame būgne, visos naujos arba 

pratęstos laimėjimų kombinacijos, turinčios Miško lordo simbolį, bus išmokėtos. 

• Išmokami bus tik tie laimėjimai, kurie susidarė naujose išmokančiose eilutėse ir ilgesnėse 

arba aukštesnę vertę turinčiose išmokančiose eilutėse. 

 

Kopėčių Statymai („Ladder Gamble“) 

 

• Šią funkciją galima aktyvuoti paspaudus Kopėčių Statymų mygtuką iškart po laimėjimo. 

• Lošėjo turima statymo suma diktuoja jo startinę poziciją kopėčiose. 

• Lošėjas gali statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimą paspaudęs statyti mygtuką su 

pavaizduotu kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje 

aukščiau esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau 

esamos vietos. 
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• Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba 

bendrą nemokamų sukimų laimėjimą. 

  

Kortos Statymas („Card Gamble“) 

 

• Kortos statymo funkciją galim pasinaudoti paspaudus kortos statymo mygtuką iškart po 

laimėjimo. 

• Lošėjas gali statyti savo laimėjimą paspausdamas ant kortos spalvos (raudonos arba juodos) 

arba kortos simbolių (širdys, vynai, būgnai, kryžiai). 

• Jei lošėjas stato už spalvą, laimėjimo atveju, lošėjo pasirinkimas sutampa spalvos atžvilgiu, 

tuomet laimėjimas padvigubėja. 

• Renkantis juodą arba raudoną kortą, lošėjas turi 50/50 šansą laimėti. 

• Jei lošėjas stato už simbolius, laimėjimo atveju, lošėjo pasirinkimas sutampa simbolių 

atžvilgiu, tuomet laimėjimas didinamas keturgubai. 

• Lošėjas gali rinktis pasiimti arba pastatyti laimėtą sumą. 

• Jei lošėjo pasirinkimas yra klaidingas, statymo suma yra prarandama, lošimas baigiamas, o 

lošėjas yra sugrąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Kortos statymo lošimas yra galimas, kuomet 4x esamo lošimo laimėjimo suma yra mažesnė 

arba lygi maksimaliai 30 000 €. 

• Maksimalus kortos statymo laimėjimas yra ne daugiau kaip 30 000 €. Jei kortų statymo 

laimėjimas peržengs šią vertę, kortų statymo lošimas pasibaigs. 

 

 

2.1184 „Super Prabangus Septynetas“ („Super 7 Deluxe“) 

 

„Super Prabangus Septynetas“ tai klasikinis kazino lošimas, turintis simbolių krūvas visuose 5 

būgnuose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas susideda iš 5 būgnų, 20 arba 10 laiminčių eilučių, už kurias išmokama iš kairės į 

dešinę. 

• Bendras statymo lygis gali būti nustatytas paspaudus ant Statymo suma („BET AMOUNT“) 

mygtuko. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra išmokami remiantis mokėjimo lentele 

(„Paytable“). 

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: 500 000 € 
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• Visi laimėjimai prasideda kairiausiame būgne ir išmokami už identiškus sutampančius 

simbolius iš kairės į dešinę. 

• Visi laimėjimai skaičiuojami tik ant tam numatytų eilučių. Laimėjimai skirtingose eilutėse 

yra sudedami. 

• Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių statymų („Gamble Ladder“) arba Kortos statymų („Card 

Gamble“) funkcijomis, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kopėčių statymai („Gamble Ladder“) 

 

• Kopėčių statymas gali būti įjungtas paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo. 

• Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių 

statymo lošimo metu. 

• Lošėjas gali statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimą paspaudęs statyti mygtuką su 

pavaizduotu kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje 

aukščiau esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau 

esamos vietos. 

• Lošėjas gali rinktis pasiimti sumą, lygią dabartiniam pažymėtam žingsniui atėmus apatinį 

laiptelį; likusi dalis lieka prieinama naujai statymo sumai ir vis dar gali būti lošiama. 

• Kuomet lošėjas pasirenka statymo funkciją su statymu, kurio vertės nėra kopėčiose, tuomet 

laimėjimo/pralaimėjimo šansas tampa proporcingas statymo sumai ir lošimas laimimas. 

 

Kortos statymas („Card Gamble“) 

 

• Kortos statymo funkcija gali būti įjungta paspaudus kortos statymo mygtuką iškart po 

laimėjimo. 

• Lošėjas gali statyti savo laimėjimą paspaudęs ant spalvos (juodos arba raudonos) arba ant 

simbolių (širdžių, būgnų, kryžių ar vynų). 

• Jei lošėjas stato už spalvą, laimėjimo atveju, lošėjo pasirinkimas sutampa spalvos atžvilgiu, 

tuomet laimėjimas padvigubėja. 

• Jei lošėjas stato už simbolius, laimėjimo atveju, lošėjo pasirinkimas sutampa simbolių 

atžvilgiu, tuomet laimėjimas didinamas keturgubai. 

• Lošėjas gali rinktis pasiimti arba pastatyti laimėtą sumą. 

• Jei lošėjo pasirinkimas yra klaidingas, statymo suma yra prarandama, lošimas baigiamas, o 

lošėjas yra sugražinamas į pagrindinį lošimą. 

• Kortos statymo lošimas yra galimas, kuomet 4x esamo lošimo laimėjimo suma yra mažesnė 

arba lygi maksimaliai 30,000. 

• Maksimalus kortos statymo laimėjimas yra ne daugiau kaip 30,000. Jei kortų statymo 

laimėjimas peržengs šią vertę, kortų statymo lošimas pasibaigs. 

 

 

2.1185 „Volstryto Universalieji II“ („Wilds of Wall Street II“) 
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„Volstryto Universalieji 2“ tai 5 būgnų ir 5 eilių kazino lošimas su išsiplečiančiais būgnais. 

Lošime taip pat galima rasti laukinius („Wild“) simbolius ir nemokamų sukimų funkciją, kuri 

papildomai suteikia laukinius  („Wild“) simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Būgnai turi 12 simbolių, kurie susideda iš 5 daugiausiai išmokančių, 6 mažiausiai išmokančių 

ir laukinių simbolių. 

• Statymo lygį galima pakeisti paspaudus Statymo lygio („BET LEVEL“) laukelį. 

• Lošimas yra lošiamas su pradine 1x3x5x3x1 konfigūracija (45 laimėjimo būdais), kuri vėliau 

išsiplečia į 5x5 (3125 laimėjimo būdais) po 5 nuoseklių laimėjimų. 

• Blokai panaikinami šia tvarka: 

o 3x3x5x3x1 – pirmame būgne iš kairės į dešinę po 1 laimėjimo; 

o 3x3x5x3x3 – pirmame būgne iš kairės į dešinę po 2 laimėjimų; 

o 3x5x5x5x3 – antrame būgne iš kairės į dešinę po 3 laimėjimų; 

o 5x5x5x5x3 – pirmame būgne iš kairės į dešinę po 4 laimėjimų; 

o 5x5x5x5x5 – pirmame būgne iš kairės į dešinę po 5 laimėjimų. 

• Lošimas išmoka už 3 ar daugiau sutampančių simbolių iš kairės į dešinę. 

• Tik labiausiai sutampanti simbolių kombinacija yra išmokama. 

• Vienu metu įvykstantys arba sutampantys laimėjimai skirtinguose laimėjimo būduose yra 

sudedami ir išmokami. 

• Nemokami sukimai yra išmokami atsižvelgus į statymo sumą, kuri buvo prieš pradedant 

nemokamų sukimų lošimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pagrindinio lošimo papildomi sukimai 

 

• Laimėjimas, pagrindinio lošimo sukimo metu, išplės būgnus ir suteiks nemokamus 

papildomus sukimus. 

• Jei nemokamas papildomas sukimas nebus sėkmingas, Laukinio matuoklis („The Wild 

Meter“) rodys 0 ir lošimas grįš į startinę konfigūraciją. 

• Po 6 nuoseklių laimėjimų, nemokamų sukimų funkcija bus aktyvuota. 

 

Laukinis simbolis 

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: 130 000 € 
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• Laukinis simbolis gali atsirasti bet kurioje 2, 3, 4 ar 5 būgnų vietoje pagrindinio lošimo arba 

nemokamų sukimų metu. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį. 

 

Laukinių vilkų kolekcija („Wild Wolf Collection“) 

 

• Laukinių matuoklis skaičiuoja laukinius, kurie atsiranda kiekviename lošime (pradiniuose 

sumokėtuose sukimuose ir bet kuriuose tolimesniuose nemokamuose papildomuose 

sukimuose). 

• Atsiradus nemokamų sukimų premijos lošimui, bendras sukauptas laukinių skaičius yra 

naudojamas nustatant garantuotų nemokamų sukimų skaičių. 

• Lošėjas gaus 2 pradinius garantuotus nemokamus sukimus kiekvienai laukinių kolekcijai. 

• Surinkus 0 laukinių bus suteikiamas 1 pradinis garantuotas nemokamas sukimas.  

• Laukinio matuoklis rodmuo grįžta į 0 jei yra pralaimima pagrindinio lošimo sukime arba 

papildomame sukime. 

 

Lokio arba Buliaus Birža („Bear or Bull Market“) 

 

• Kiekvienas nemokamas sukimas yra suteikiamas atsitiktine tvarka: arba Lokio („Bear“) arba 

Buliaus („Bull“) birža. 

• Jei parenkama „Bull“ (Buliaus) birža, 1 ar daugiau laukinių („Wilds“) yra pridedami prie 1 

ar daugiau būgnų, kad būtų padidintas šansas šiems simboliams atsirasti būgnų srityje. 

• Laukiniai („Wilds“) yra pastatomi atsitiktine tvarka ir negali sutapti su prieš tai pastatytais 

laukinių simboliais. 

• Šie laukinių simboliai lieka pridėti prie būgnų visiems tolesniems nemokamiems sukimams. 

• Jei parenkama Lokio („Bear“) birža, papildomi laukiniai simboliai nėra suteikiami. 

• Nemokami sukimai prasideda su 2 laukiniais, jau esančiais būgnuose, simboliais, tačiau 

nebūtinai matomais laukelyje. 

 

Premijos pirkimas („Buy Into Bonus“) 

 

• Lošėjai gali nusipirkti funkciją, kuri suteikia galimybę laimėti nemokamus sukimus. 

• Lošėjas bus atsitiktine tvarka apdovanotas 8, 10, 12 arba 14 pradiniais garantuotais 

nemokamais sukimais. 

 

 

2.1186 „Neoninis Samurajus: Kawa“ („The Neon Samurai: Kawa“) 

 

„Neoninis Samurajus: Kawa“ tai kazino lošimas, turintis simbolių pakeitimo („Symbol 

Replacement“), Kopėčių statymai („Gamble Ladder“), premijos pirkimo („Buy Into Bonus“) ir 

nemokamų sukimų („Free Spins“) funkcijas kartu su limpančiais laukinių („Sticky Wilds“) 

simboliais. 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 11 simbolių: 4 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys, laukinis 

(„Wild“) ir sklaidos („Scatter“). 

• Statymo lygis gali būti pasirenkamas naudojantis statymo/linijos („BET/LINE“) ir 

išmokančių linijų („PAYLINES“) parinktis. 

• Lošėjas gali padidinti arba sumažinti linijų skaičių vienam statymui. 

• Bendras statymas, tai statymas vienai linijai, padaugintas iš aktyvių linijų skaičiaus. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai išmokami remiantis mokėjimo lentele („Paytable“). 

• Išmokama tik už ilgiausiai sutampančią vieno simbolio kombinaciją. 

• Vienu metu įvykstantys arba sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo eilutėse yra 

sudedami. 

• Nemokami sukimai yra išmokami remiantis ta statymo suma, kuri buvo prieš lošiant 

nemokamų sukimų lošimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kawa sukimai („Kawa Spin“) 

 

• Tai atsitiktine tvarka atsirandanti funkcija, pakeičianti bet kuriuos Karalienės („Queen“), 

Džeko („Jack“) arba 10 simbolius kartu su daugiausiai išmokančiu (Kawa) simboliu.  

• Kawa sukimas atsiranda tik pagrindinio lošimo metu. 

 

Laukinis simbolis („Wild Symbol“) 

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Limpantis laukinis („Sticky Wilds“) 

Nemokamų sukimų metu visi laukiniai simboliai pavirsta į limpančius simbolius, kurie užlaikomi 

visų nemokamų sukimų lošimo metu, pakeisdami simbolius, atsirandančius ant visų tęstinių sukimų. 

 

Kopėčių statymai („Gamble Ladder“) 

 

• Kopėčių statymas gali būti įjungtas paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo. 

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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• Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių 

statymo lošimo metu. 

• Lošėjas gali statyti savo pagrindinio lošimo laimėjimą paspaudęs statyti mygtuką su 

pavaizduotu kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje 

aukščiau esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau 

esamos vietos. 

• Lošėjas gali rinktis pasiimti sumą, lygią dabartiniam pažymėtam žingsniui atėmus apatinį 

laiptelį; likusi dalis lieka prieinama naujai statymo sumai ir vis dar gali būti lošiama. 

• Kuomet lošėjas pasirenka statymo funkciją su statymu, kurio vertės nėra kopėčiose, tuomet 

laimėjimo/pralaimėjimo šansas tampa proporcingas statymo sumai ir lošimas laimimas. 

 

 

2.1187 „Tzaro Pakilimas – Imperija Pabunda“ („The Rise of Tzar – Empire Awakens“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Tzaro Pakilimas – Imperija Pabunda“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis 

pakaitinius laukinis („Wild“) simbolius bei 4 specialias funkcijas, tarp kurių ir nemokamų 

sukimų lošimas. 

• Lošiama su 20 fiksuotų statymo linijų ir skirtingomis monetų vertėmis.  

• Monetos vertė gali būti pasirenkama rodyklėmis šalia Monetos vertė („COIN VALUE“) 

laukelio. 

• Lošėjo sąskaitos likutis („Balance“) rodo lošėjo turimą pinigų sumą arba likusias monetas 

lošimui tęsti. 

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Pinigų ir monetų parinktis galima 

keisti lošimo taisyklių laukelyje. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra paremti mokėjimų lentele („Paytable“). 

• Statymų linijos laimėjimas yra lygus laimėjimo vertei pagal mokėjimų lentelę bei padaugintai 

iš bet kokio atitinkamo daugiklio. 

• Simbolių išmokėjimų vertės, kurios yra rodomos mokėjimų lentelėje, išreikštos monetomis. 

Pinigų išmokėjimų vertės yra lygios monetų sumai, rodomai mokėjimų lentelėje bei 

padaugintai iš pasirinktos monetos vertės. 

• Atitinkamoje statymo eilutėje tik už didžiausią laimėjimo kombinaciją išmokama, tačiau tuo 

pat metu įvykstantys laimėjimai skirtingose išmokėjimų eilutėse yra kaupiami. 

• Statymo eilutės laimėjimai išmokami nuo kairiojo iki dešiniojo krašto. 

• Tik ant statymo eilučių įvykstantys laimėjimai yra išmokami. 

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: 690 000 € 
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• Nemokamų sukimų ir specialios („Special Feature“) funkcijos laimėjimai yra pridedami prie 

bet kokių pradinių statymo eilutės laimėjimų. 

• Nemokamų sukimų ir specialios funkcijos yra lošiamos ta pačia statymo verte kaip ir lošime, 

kuris aktyvavo šias funkcijas. 

• Visi laimėjimai lošimo animacijose yra pristatomi monetomis. 

 

Nemokami sukimai („Free Spin“) 

 

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

pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų lošimo metu, aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• Bet kuris personažo laukinio („Chacter Wilds“) simbolio surinkimo progresas tęsiamas 

nemokamų sukimų metu. 

• Bet kuri speciali funkcija, aktyvuota nemokamų sukimų metu, yra lošiama pirmiausiai, o 

nemokami sukimai, jei jų lieka, prasideda iškart po to. 

 

Laukiniai („WILD“) simboliai 

 

• Burtininkas („Sorcerer“), juokdarys („Jester“), karys („Warrior“) arba roboto akmuo („Robot 

stone“) simboliai su prierašu laukinis („WILD“) yra personažų laukiniai („Character Wild“) 

simboliai. 

• Personažų laukiniai („Character Wilds“) simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje 

pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Personažų laukiniai simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kuomet vienas iš personažų laukiniai simbolių nusileidžia, jis prisideda prie progreso 

laukelio („Progress bar“), kurį galima rasti žemiau atitinkamo personažo akmens 

(„character‘s stone“) simbolio būgnų viršuje. 

• Kiekvienas personažo laukinis („Character Wild“) simbolis prilygsta 1 progreso vienetui 

progreso laukelyje.  

• Personažų laukinis simbolis kiekvieno statymo metu yra kaupiamas. Statymo pakeitimas 

atnaujins prieš tai surinktus personažo laukinis atsižvelgiant į pasirinktą statymą. 

• Pilnas progreso laukelis kiekvienam personažo simboliui aktyvuos specialią funkciją. Tačiau 

per didelis laukinių simbolių skaičius nebus kaupiamas.  

• Lošėjas turi surinkti 5 burtininko laukinis („Sorcerer Wild“) simbolius, kad burtininko 

progreso laukelis užsipildytų. 

• Pilnas burtininko („Sorcerer“) progreso laukelis aktyvuos atsitiktinę laukinių funkciją 

(„Random Wilds Feature“). 

• Lošėjas turi surinkti 6 ar daugiau juokdario laukinis („Jester Wild“) simbolius, kad juokdario 

progreso laukelis užsipildytų. 

• Pilnas juokdario progreso laukelis aktyvuos aukštą simbolių išmokėjimo funkciją („High 

Paying Symbols Feature“). 

• Lošėjas turi surinkti 3 kario laukinius („Warrior Wild“) simbolius, kad kario progreso laukelis 

užsipildytų. 

• Pilnas kario progreso laukelis aktyvuos daugiklio funkciją („Multiplier Feature“). 
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• Lošėjas turi surinkti 4 roboto laukinius („Robot Wild“) simbolius, kad roboto progreso 

laukelis užsipildytų. 

• Pilnas roboto progreso laukelis aktyvuos papildomo prizo funkciją („Bonus Prize Feature“). 

• Kai aktyvuojama Speciali funkcija, ji suveikia tame pačiame sukime, kuris ją ir aktyvavo. 

Daugiau nei viena speciali funkcija gali būti aktyvuojama to paties sukimo metu, jei daugiau 

nei viena speciali funkcija yra aktyvuota.  

• Jei daugiau nei viena speciali funkcija yra aktyvuojama tuo pačiu sukimų metu, funkcijos 

atsiras tokia tvarka: Atsitiktinių laukinių funkcija („Random Wilds Feature“), aukščiausiai 

išmokamų simbolių funkcija („High Paying Symbols Feature“), Daugiklio funkcija“ 

(„Multiplier Feature), papildomo prizo funkcija („Bonus Prize Feature“). 

• Kiekvienas progreso laukelis yra nustatomas atgal iki 0 tame pačiame lošime, kuris aktyvavo 

specialią funkciją. 

 

Specialios funkcijos („Special Features“) 

 

Atsitiktinių Laukinių Funkcija („Random Wilds Feature“) 

 

• Kuomet ši funkcija aktyvuojama, laukiniai simboliai gali pakeisti bet kokius simbolius, 

atsirandančius būgnuose. 

Nauji laukiniai simboliai, kurie atsiras dėl atsitiktinių laukinių funkcijos, neturės jokios įtakos 

lošimo progreso laukeliui ir nebus įskaičiuoti, kaip bet kurios funkcijos progreso dalis.  

 

Aukščiausiai išmokančių simbolių funkcija („High Paying Symbols Feature“) 

 

Kuomet ši funkcija aktyvuojama, visi mažiausiai išmokami simboliai, atsirandantys būgnuose, yra 

pakeičiami vienu iš aukščiausiai išmokančiu simboliu. 

 

Daugiklio funkcija („Multiplier Feature“) 

 

• Kuomet ši funkcija aktyvuojama, laimėjimo daugiklis yra pasirenkamas iš trijų galimų (5, 10, 

15) ir pritaikomas to paties lošimo laimėjimui, jei toks laimėjimas įvyko prieš daugiklio 

funkcijos aktyvavimą.  

• Jei nė vienas laimėjimas neįvyko sukimų lošime, kuris aktyvavo daugiklio funkciją, joks 

laimėjimas, premija ar išmokėjimas nebus suteiktas. 

 

Papildomo prizo funkcija („Bonus Prize Feature“) 

 

Kuomet ši funkcija yra aktyvuota, roboto personažo („Robot character“) simbolis pristatys 

papildomą prizą, kurį laimėjo lošėjas (nuo 60 iki 1000 monetų). 

 

Lošimo progresas („Game Progress“) 
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• Bet kokie visi lošimo progresai, įskaitant ir personažo laukiniai („Character Wild“) simbolius 

bei specialios funkcijos („Special Feature“), yra specifiniai lošėjo pasirinktai monetos vertei. 

• Skirtingus progreso lygius galima keisti atsižvelgiant į monetos vertes. 

• Pakeitus monetos vertę kartu pasikeičia ir atitinkamas progreso lygis. 

 

 

2.1188 „Šnipų Knyga: Misija X“ („Book of Spies: Mission X“) 

 

„Šnipų Knyga: Misija X“ tai 5 būgnų, 4 eilių ir 1024 laimėjimo būdų kazino lošimas, turintis x keliai 

(xWays), x stūmimas  („xNudge“) ir griūvantys sklaidos  („tumbling scatter“) simbolius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra 13 simbolių, iš kurių 4 daugiausiai išmokantys, 6 mažiausiai išmokantys, 

x stumiantis laukinis („xNudge Wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.  

• Laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę už 3 ar daugiau sutampančių simbolių, atsirandančių 

šalia esančiuose būgnuose. 

• Tik labiausiai sutampančios kombinacijos atneša laimėjimą. 

• Sutampantys arba tuo pačiu metu įvykstantys, tačiau esantys skirtinguose laimėjimo 

linijose, laimėjimai yra sudedami ir išmokami. 

• Statymo lygis gali būti pasirinktas statymo lygis („Bet Level“) skiltyje. 

• Nemokami sukimai išmokami remiantis statymo suma, kuri buvo prieš pradedant šios 

funkcijos lošimą. 

• x stumiantis laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos sklaidos 

(„Bonus Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

x keliai („xWays“) paslapties simboliai 

 

• Paslapties simbolis viduje gali turėti nuo 2 iki 4 tų pačių simbolių ir išsiplėsti būgnuose iki 

7 simbolių, kad padidintų galimų laimėjimo būdų skaičių. 

• Vienas x keliai paslapties simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose (pagrindinio lošimo 

metu) bei visuose būgnuose nemokamų sukimų lošime. 

• Visi x keliai simboliai, atsirandantys lošimo tinklelyje, išsiplės ir atskleis tokius pačius 

išmokančius simbolius. 

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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• x keliai paslapties simbolis gali išsiplėsti, kad atskleistų bet kurį iš daugiausiai ir mažiausiai 

išmokančių simbolių. Paslapties simbolis negali atskleisti laukinio ir premijos simbolių. 

 

„xNudge“ dauginantis laukinį  

 

• Išsiplėsdamas laukinis simbolis, jei jis atsiras 2 ir 4 būgnuose, visada pasislinks aukštyn ir 

pakeis visus kitus simbolius, esančius žemiau. 

• Nemokamų sukimų lošime, kiekvienas stumtelėjimas padidins laukinį daugiklį („Wild 

Multiplier“) +1 iki maksimaliai 4x arba, jei kombinuotas su x keliai paslapties simboliu, 

atsiduriančiu aukščiau, iki 7x. 

• Du laukinio daugikliai laimėjimo atveju sudedami į bendrą daugiklį. 

• Pagrindinio lošimo metu maksimalus laimėjimo daugiklis yra 8x, o nemokamų sukimų 

lošime – 14x. 

• Jei laiminti kombinacija turi x stūmimo („xnudge“) simbolį, jis išsiplečia pirmiausia ir tik 

tada išmokama normali laimėjimo kombinacija bei pridedamas daugiklis. 

• x stūmimo simboliai gali atsirasti tik 2 ir 4 būgnuose pagrindinio lošimo ir nemokamų 

sukimų lošimo metu. 

 

Slaptojo agento nemokami sukimai („Secret Agent Free Spins“) 

 

• Premijos sklaidos („Bonus Scatter“) simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio ir 

nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Nusileidę trys premijos sklaidos simboliai suteiks slaptojo agento nemokamus sukimus. 

• Kiekvieno premijos sklaidos simbolio suteiktų nemokamų sukimų skaičius yra 1 plius 

stūmimų skaičius, reikalingas simboliui pastumti į apatinę būgno padėtį. 

• Minimalus suteiktas nemokamų sukimų skaičius yra 3, maksimalus – 21.  

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, vienas iš daugiausiai išmokančių simbolių yra 

pasirenkamas būti specialiu simboliu. 

• x stūmimo daugiklio laukinis („xNudge Multiplying Wild“) simbolis gali išsiplėsti ant 

sklaidos simbolio pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimų metu. 

• Būgnai sukasi įprastai ir tuomet, jei 3 ar daugiau būgnų turi bent vieną specialaus simbolio 

atvejį, nusileidžia pilna specialių simbolių rinkinio versija, padengdama visą būgną ir 

lošimo laukelis bus įvertintas už atitinkamus specialius simbolius. 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai. 

• Tas pats specialusis simbolis yra naudojamas nemokamų sukimų lošimo metu. Jei 

nemokami sukimai aktyvinami pakartotinai, simbolis nėra pakeičiamas į kitą. 

• Nemokamų sukimų lošimo pabaigoje bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas 

prie to lošimo, kuris aktyvino šią funkciją, laimėjimo. 

 

Nusiperkama premija („Buy Into Bonus“) 

 

• Lošėjai gali gauti nemokamus sukimus nusipirkę premiją. 



47 

 

• Premijos kaina nurodoma paspaudus  mygtuką ir nustatoma remiantis lošėjo 

atitinkamu statymo lygiu. 

• Lošėjui bus suteikta 10 nemokamų sukimų. 

 

 

2.1189 „Sielų Knyga II: El Dorado“ („Book of Souls II: El Dorado“) 

 

„Sielų Knyga 2: El Dorado“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis simbolio pakeitimo 

(„Symbol replacement“), kaskadų laimėjimų („Cascading wins“) ir nemokamų sukimų“ („Free 

spins) funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 fiksuotų laimėjimo eilučių, kurios išmoka iš kairės į dešinę.  

• Lošimas turi 10 simbolių, iš kurių 4 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys, 

sklaidos („scatter“) ir laukinis („wild“) simboliai. 

• Statymo lygis gali būti pasirenkamas paspaudus ant statymo pasirinkimo („bet Selector“) 

mygtuko. 

• Linijos statymas apskaičiuojamas statymo lygį padalinus iš linijų skaičiaus. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai yra paremti mokėjimo lentele („Paytable“). 

• Lošimas išmoka už bet kurią nuoseklią simbolių kombinaciją iš kairiausio į dešiniausią 

būgną, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Tik labiausiai sutampanti linijos kombinacija yra išmokama. 

• Sutampantys arba tuo pačiu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose mokėjimo eilutėse yra 

sudedami ir išmokami. 

• Nemokami sukimai išmokami atsižvelgus į tą statymo sumą, kuri buvo prieš aktyvinant šią 

funkciją. 

• Mokėjimo eilutės laimėjimai yra padauginami iš statymo vienai eilutei. 

• Sklaidos laimėjimai yra padauginami iš bendro statymo. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sklaidos Laukinis („Scatter Wild“) simbolis 

 

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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• Sklaidos laukinis simbolis gali būti randamas visuose būgnuose ir pakeisti bet kurį kitą 

simbolį. 

• Šis simbolis išmoka, jei 3, 4 ar 5 tokie simboliai atsiranda bet kurioje būgnų vietoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos laukinių simbolių, atsirandančių bet kurioje lošimo tinklelio vietoje, 

aktyvuos nemokamų premijos sukimų („Free Spins Bonus“) funkciją. 

• Sklaidos laimėjimai ir laiminčių eilučių laimėjimai yra sudedami. 

 

El Dorado Sėkmės Ratas („El Dorado Fortune Wheel“) 

 

• Atsitiktiniu būdu, kiekvieno sukimo pabaigoje, visi atvejai su pasirinktais mažiausiai 

išmokančiais simboliais gali būti pakeisti į aukščiausiai išmokančius simbolius, išskyrus 

laukinį simbolį. Tai gali išprovokuoti naujus laimėjimus. 

• Tai taip pat gali aktyvuoti nemokamus sukimus, jei pakaitinis simbolis yra sklaidos laukinis 

(„scatter wild“), o gautas lošimo tinklelis turi 3 ar daugiau sklaidos laukiniai („scatter wilds“) 

simbolių.  

• Ši funkcija negarantuoja laimėjimo ir atsiranda tik pagrindinio lošimo metu. 

 

El Dorado kaskadų sukimai („El Dorado Cascade Spins“) 

 

• Atsitiktinai, laimingo sukimo pabaigoje, visi simboliai susiję su laiminčiomis eilutėmis yra 

pašalinami, o simboliai žemiau – nusistumia žemyn. Tai gali aktyvuoti naujus laimėjimus. 

• Ši funkcija taip pat gali aktyvuoti nemokamus sukimus, jei žemyn slenkantys simboliai turi 

vieną ar daugiau sklaidos laukinių simbolių ir jei bet kuris vienas slenkantis sukimas turi 3 ar 

daugiau sklaidos laukinių simbolių. 

• El Dorado kaskadų sukimų funkcija galima tik pagrindinio lošimo metu. 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje yra parenkamas vienas iš 9 įprastų simbolių, kuris 

pavirsta specialiu simboliu. 

• Būgnai sukasi kaip įprastai ir tuomet, kai laimėjimo eilės suskaičiuotos, jei specialių simbolių 

kiekis yra pakankamas ir matomas, kiekvienas jų išsiplečia vertikaliai, uždengdamas visą 

būgną bei įvertinamas kaip linijos sklaidos simbolis. Pakankamas specialaus simbolio kiekis 

(„Sufficient Special Symbol“), tai 2 ar daugiau (jei specialus simbolis yra vienas iš 

daugiausiai išmokančių) arba 3 ar daugiau (jei specialus simbolis yra vienas iš mažiausiai 

išmokančių). 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvinti pakartotinai. Kiekvieno nemokamo sukimo metu, 3 ar 

daugiau sklaidos laukinių  („scatter wild“) simbolių išplės nemokamų sukimų tęsinius iki kitų 

6 nemokamų sukimų. 

• Piniginis laimėjimas, esant pakankamam sklaidos laukinių simbolių kiekiui, išmokamas 

nemokamų sukimų metu. 

• Pakartotinių sukimų atveju, lošėjas gali pasirinkti papildomą skirtingą simbolį (maksimaliai 

galima pasirinkti 3 specialius simbolius). 
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• Jei 2 ar daugiau specialių simbolių aktyvuojami vieno nemokamo sukimo metu, jie 

išsiplečia ir yra įvertinami atskirai kaip linijos sklaidos simboliai (vienas po kito). 

 

 

2.1190 „Juodasis Džokeris“ („Dark Joker“) 

 

„Juodasis Džokeris“ tai 3 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis Juodojo Džokerio Papildomi 

Sukimai  („Dark Joker Respins“) funkciją su daugikliu iki x10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 5 fiksuotos laimėjimo linijos, išmokančios iš kairės į dešinę ir 9 simboliai: 3 

daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys bei laukinis  („wild“). 

• Statymo lygis gali būti nustatomas paspaudus ant statymo lygio mygtuko. 

• 3 sutampantys simboliai išmoka pagal mokėjimo lentelę („Paytable“). 

• Sutampantys arba tuo pačiu metu įvykstantys laimėjimai yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Juodojo Džokerio Laukiniai  („Dark Joker Wilds“) 

 

Juodojo Džokerio („Dark Joker“) simbolis yra laukinis simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Juodojo Džokerio Papildomi Sukimai  („Dark Joker Respins“) 

 

• Tai yra vienas nemokamas papildomas sukimas viename būgne, kuris aktyvuojamas šalia 

esantiems laimėjimams, kai krūvoje esantys simboliai (įskaitant vieną ar daugiau laukinių 

simbolių) rodomi bet kuriuose dviejuose būgnuose ir tuomet, kai nėra laiminčių mokėjimo 

eilučių. 

• Bet kurie du užkrauti būgnai, kuriuose yra vienodi simboliai, pasilieka savo vietoje 

papildomų sukimų lošimo metu, tačiau trečias būgnas išsuka papildomą sukimą. 

• Kuomet lošimo ekrane yra du būgnai pilni tų pačių simbolių, simboliai sukraunami į vieną 

krūvą. 

• Jei du skirtingi būgnai gauna papildomo sukimo galimybę, tuomet šie būgnai sugeneruos 

didžiausią laimėjimą. 

 

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: 100 000 € 
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Laimėjimo daugiklio ratas  („Win Multiplier Wheel“) 

 

• Laimėjimo daugiklio rato („Win Multiplier Wheel“) funkcija aktyvinama, jei visi trys 

būgnai turi tokius pačius simbolius (įskaitant ir laukinius simbolius). 

• Ratas atsiranda ir laimėjimo daugiklio vertė yra parenkama atsitiktiniu būdu. 

• Pradiniai laimėjimai yra padauginami iš pasirinkto laimėjimo daugiklio vertės. 

• Galimi daugikliai yra x2, x3, x4, x5 ir x10. 

 

 

2.1191 „3 Rankų Kazino Hold‘em“ („3 Hand Casino Hold‘em“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„3 Rankų Kazino Hold’em“ lošiamas su 52 kortų kalade, išankstiniu („Ante“) statymu bei AA 

premijos („AA Bonus“) šoniniais statymais. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošiama su 3 kortų kombinacijomis. 

• Kortos iš naujo išmaišomos po kiekvieno lošimo. 

• AA premijos („AA Bonus“) statymo išmokėjimas yra paremtas AA premijos mokėjimo 

lentele, o „Ante“ statymo išmokėjimas – „Ante“ mokėjimo lentele. 

• Visos penkios kortos naudojamos laimėtojui nustatyti. Jei lošėjas ir krupjė turi tų pačių kortų 

porą, trečios, ketvirtos ir penktos kortų vertės nulemia galutinį rezultatą. 

• Lošėjas ir krupjė gauna papildomas dvi kortas, „veidu žemyn“, kuomet atlieka „Ante“ 

statymą ir pasirinktinai AA premijos statymą. Tuomet padalinamos trys atverstos bendros 

kortos. Lošėjas privalo nuspręsti, ar numesti („fold“). Jei lošėjas nusprendžia numesti, 

prarandamas „Ante“ ir AA premijos statymai.    

• Kai lošėjas pasirenka atsakyti, atsakymo statymas tampa lygus „Ante“ statymui.  

• Jei lošėjo dvi turimos kortos ir trys bendros kortos suteikia kortų kombinaciją su Tūzu ar 

daugiau, lošėjas laimi AA premijos statymą, atsižvelgiant į mokėjimo lentelę („Paytable“). 

• Paskutinės dvi bendros kortos padalinamos „veidu žemyn“ ir krupjė atskleidžia dar dvi 

paslėptas kortas. 

• Geriausia 5 kortų kombinacija, kurią gali sudaryti kortos iš 5 bendrų kortų ir 2 lošėjo kortų, 

laimi. 

• Krupjė privalo turėti ketvertų ar didesnę kortų kombinaciją, kad galėtų dalyvauti lošime. 

 

Statymai: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Kazino Stalo lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min. 1 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 21 300 € 
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• Jei krupjė nepasiekia šios sąlygos, lošėjo „Ante“ statymas išmokamas pagal mokėjimo lentelę 

(„Paytable“), o statymas grąžinamas į lošėjo sąskaitą. 

• Jei krupjė pasiekia šią sąlygą, jo ir lošėjo bendra geriausia kortų kombinacija nulemia 

laimėtoją. 

• Jei lošėjas ir krupjė turi tą pačią kortų kombinaciją, lošimas baigiamas lygiosiomis, „Ante“ ir 

atsakyti („call“) statymai grąžinami lošėjui. 

• Jei kurpjė turi geresnę kortų kombinaciją, lošėjas pralaimi „Ante“ ir atsakyti („call“) 

statymus.  

• Jei lošėjas turi geresnę kortų kombinaciją nei krupjė, lošėjo „Ante“ statymas išmokamas 

pagal „Ante“ mokėjimo lentelę, o atsakyti („call“) statymas – pagal santykį 1:1. 

• Lošėjas turi pasirinkimą atlikti „AA Bonus“ (AA premijos) statymą. Lošėjas laimi šį statymą, 

jei pirmos dvi jo kortos plius pirmos trys bendros kortos duoda lošėjui Tūzų ar daugiau poras. 

 

Išmokėjimai: 

 

 „Ante“ AA premija 

Karališkos lygiosios („Royal Flush“) 100:1 100:1 

Eilė ir spalva („Straight Flush“) 20:1 50:1 

4 vienodos („4 of a kind“) 10:1 40:1 

3 vienodos „Full House“) 3:1 30:1 

Lygiosios („Flush“) 2:1 20:1 

Eilė arba mažiau („Straight or less“) 1:1 7:1 

 

 

2.1192 „24K Drakonas“ („24K Dragon“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„24K Drakonas“, tai 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų kazino lošimas, turintis daugiklių laukinius 

(„multiplier wilds“) ir nemokamų sukimų funkcijas kartu su besiplečiančiais būgnais, deimanto 

sklaidos („diamond scatter“), lobių laukinio („treasure wild“) simbolius (kuris pakeičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)). Lobių („Treasure“) simbolis yra vienas iš daugiausiai 

išmokančių simbolių, o klasikinės kortų kombinacijos („classic card suits“) simbolis – vienas iš 

mažiausiai išmokančių simbolių. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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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• 3 ar daugiau deimanto sklaidos („diamond scatter“) simbolių būgnuose suteikia nemokamus 

sukimus: 

o X3 deimanto sklaidos („diamond scatter“) simboliai – 8 nemokamus sukimus; 

o X4 deimanto sklaidos („diamond scatter“) simboliai – 15 nemokamų sukimų; 

o X5 deimanto sklaidos („diamond scatter“) simboliai – 20 nemokamų sukimų. 

• Surinkus specialų auksinio drakono („special golden dragon“) simbolį nemokamų sukimų 

metu išplės naujas eiles centre esančiuose būgnuose, kad suteiktų papildomų laimėjimo būdų: 

o 3 Auksinės galvos („golden heads“) simboliai padidins centre esančio būgno aukštį 

vienu kartu; 

o 7 Auksinės galvos („golden heads“) simboliai padidins centre esančio būgno aukštį 

vienu kartu; 

o 11 Auksinės galvos („golden heads“) simboliai padidins centre esančio būgno aukštį 

vienu kartu; 

o 15 Auksinės galvos („golden heads“) simboliai padidins centre esančio būgno aukštį 

vienu kartu. 

• Laukiniai simboliai visuomet atsiranda trijuose centriniuose būgnuose su daugikliais x2 ir x4. 

Nemokamų sukimų metu „wild“ (laukinis) simbolis visada nusileidžia su daugikliais. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 5 5 5 5 2.5 5 2 5 2 

4 2.5 4 2.5 4 1.5 4 1 4 1 

3 1.5 3 1.5 3 1 3 0.5 3 0.5 

     

5 1 5 0.6 5 0.6 5 0.4 5 0.4 

4 0.5 4 0.3 4 0.3 4 0.2 4 0.2 

3 0.3 3 0.2 3 0.2 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1193 „Agentas Likimas“ („Agent Destiny“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  
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„Agentas Likimas“, tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sukabintų būgnų („Linked reels“) funkcija gali būti aktyvuojama bet kuriame sukime. Greta 

esantys būgnai rodys identiškus simbolius. Tai gali atsitikti 4 ir 5 arba 3, 4 ir 5 būgnuose.  

• Kuomet simboliai keliauja iš labiausiai į dešinę nutolusių iki kairiausių būgnų, lošėjas gauna 

nemokamų sukimų.  

• Visi veikėjų simboliai ir saugaus laukinio („safe wild“) simbolis gali atsirasti kaip mega 

simboliai („mega symbols“) būgnuose funkcijos metu arba susijungiant, kai tų pačių simbolių 

grupės yra gretimuose būgnuose.  

• Skirtingų dydžių, tačiau to paties tipo simboliai formuoja laimėjimus. 

• 3 laukinių sklaidos („wild scatter“) simboliai 1, 3 ir 5 būgnuose išsuks 9 nemokamus sukimus. 

Identiški simboliai atsiras kiekvieno nemokamo sukimo metu.  

• Identiški simboliai judės iš dešiniausio būgno į kairiausiąjį būgną kito nemokamų sukimų 

lošimo metu. 

• Besileidžiantys laukinių sklaidos simboliai nemokamų sukimų metu suteiks vieną papildomą 

nemoką sukimą. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 60 5 15 5 15 5 7.5 5 6 

4 3 4 2.5 4 2.5 4 1.5 4 1.5 

3 1.5 3 1 3 1 3 0.5 3 0.5 

    

5 3 5 2.5 5 1.5 5 1.5 

4 1 4 1 4 0.5 4 0.5 

3 0.4 3 0.30 3 0.3 3 0.3 

 

 

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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2.1194 „Anubio Egiptietiškas Raktas“ („Ankh of Anubis“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Anubio Egiptietiškas Raktas“ tai 5 būgnų ir 576 mokėjimo eilių kazino lošimas, kuriame už 

laimingas kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra Anubis („Anubis“), sklaidos piramidės („scatter pyramid“) ir Egiptietiško 

rakto („ankh“) simboliai, kurie yra vieni daugiausiai išmokančių simbolių.  

• Laukinių („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Anubio laukinio funkcija („Anubis Wild Feature“) aktyvuojama atsitiktiniu būdu bet kuriame 

sukime pagrindinio lošimo metu. Kuomet ši funkcija aktyvi, laukiniai simboliai pridedami 

prie būgnų, kol šie dar sukasi. Tačiau Anubio laukinio funkcija negarantuoja laiminčių 

kombinacijų. 

• Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda 

būgnuose: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų. 

• Surinkus 5 Egiptietiško rakto simbolius aktyvuojama Anubio Laukinių („Anubis Wilds“) 

funkcija nemokamų sukimų lošimo metu.  

• Kuomet reikiamas Egiptietiško rakto simbolių skaičius pasiekiamas, laukiniai simboliai 

pridedami prie būgnų, kad suteiktų dar geresnes laimėjimo kombinacijas. Ši funkcija 

aktyvuojama sukimo pabaigoje.  

• Rezultatas bus apskaičiuotas ir išmokėtas atitinkamai.  

• Egiptietiško rakto simbolių kolekcija pasilieka keliuose nemokamų sukimų lošimuose.  

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti pratęsiamas, kai sklaidos simbolis nusileidžia ant būgnų.  

• 3, 4 ar 5 sklaidos simboliai, nusileidę ant būgnų, suteiks papildomus 3, 4 ar 5 nemokamus 

sukimus. Pasikartojančių nemokamų sukimų skaičius nėra limituotas. 

• Funkcija baigiasi, kai pasiekiamas maksimalus laimėjimas. 

 

 

2.1195 „Naikintojas“ („Annihilator“)  

 

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 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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„Naikintojas“ tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Džefo vandens („Jeff water“) simbolis, kuris yra laukinis („wild“), pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir premijos („bonus“).  

• Sklaidos simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose, o premijos simbolis − 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Vadovaujanti („In Command“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu pagrindiniame lošime. 

Jei ji yra aktyvuota, bet kuris laukinis simbolis, kuris atsiranda būgnuose,  išsiplės gretimuose 

būgnuose ir juos užims, pakeisdamas visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos.  

• Jei sukimas nesuteikia jokio laimėjimo, tačiau funkcija aktyvuojama, lošėjas gauna vieną 

papildomą pakartotinį sukimą. Ši funkcija nėra aktyvi nemokamų sukimų lošime. 

 

• Linksmybių rūmų („Fun palace“) funkcija aktyvuojama kartu su 3 premijos simboliais. 

Lošėjui pasirinkus lėlės („doll“) simbolius, atskleidžiami paslėpti prizai iki tol, kol 

pasirenkamas paskutinis prizas.  

• Kuomet randami pinigų prizai, verti 1x, 2x, 3x ir 5x daugiklio bendram statymui, laimėjimas 

surenkamas ir lošėjas gali rinktis kitą lėlės simbolį.  

• Kuomet randamai pinigų prizai 10x, 15x, 20x, 25x ir 50x daugiklio bendram statymui, 

laimėjimas surenkamas ir funkcija baigiasi. Kai lošėjas randa  sklaidos simbolį, funkcija taip 

pat baigiasi, tačiau yra aktyvuojama „Padegti pasaulį“ („Set the World on Fire“) funkcija.  

 

• „Padegti pasaulį“ („Set the World on Fire“) funkcija yra aktyvuojama surinkus 3 sklaidos 

simbolius arba aktyvavus linksmybių rūmų („fun palace“) funkciją. Suteikiami pradiniai 8 

nemokami sukimai. 

• Išsiplėtęs laukinis simbolis visada matomas šios funkcijos metu, pakeisdamas visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.  

• Laukinis simbolis, nusileisdamas ant pažymėtų simbolių, pakeičią visą ugnies taką („trail of 

fire“) į papildomus laukinių simbolius. 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas sklaidos simbolis suteikia 2 papildomus nemokamus 

sukimus – viso iki 50 nemokamų sukimų. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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4 40 5 30 5 25 5 20 5 5 

3 - 4 6 4 5 4 4 4 1 

3 - 3 1.5 3 1.2 3 1 3 0.5 

 
 

 
   

5 4 5 3 5 2 5 2 

4 0.8 4 0.6 4 0.4 4 0.4 

3 0.4 3 0.3 3 0.2 3 0.2 

 

 
  

Sklaidos („Scatter“) 

simbolis. 

Išsiplėtusio laukinio 

(„Expanded wild“) 

simbolis. 

Sklaidos premijos 

(„Scatter bonus“ 

simbolis. 

 

 

2.1196 „Didysis Laimėjimas 777“ („Big Win 777“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Didysis Laimėjimas 777“ tai 5 būgnų ir 15 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali nusileisti bet kuriame iš 1, 3 ir 5 būgnų.  

• Laukinis („Wild“) simbolis gali nusileisti ant bet kurio būgno ir pakeisti bet kurį kitą simbolį, 

išskyrus sklaidos simbolį. 

• Bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuota padidintino sukimo („booster spin“) funkcija. Kai 

ši funkcija aktyvuota, lošėjas turi didesnę galimybę gauti 3 sklaidos simbolius. Padidintino 

sukimo funkcija nėra aktyvi nemokamų sukimų metu. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 90 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 450 000 € 
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• Jei 3 sklaidos simboliai nusileidžia bet kurio sukimo metu, aktyvuojama galimybės rato 

(„Chance wheel“) funkcija, suteikdama tokius prizus, kaip x5, x7, x22, x33, x55, x77 arba 

x777 daugiklius ir nemokamus sukimus. 

• Nemokami sukimai: 

o 1 sklaidos simbolis suteikia 1 nemokamą sukimą; 

o 2 sklaidos simboliai suteikia 2 nemokamus sukimus; 

o 3 sklaidos simboliai suteikia galimybių rato funkciją bei 5, 10 arba 20 papildomų 

nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu, jei laukinis simbolis nusileidžia bet kur ant būgnų, juose 

pasilieka iki dviejų papildomų nemokamų sukimų.  

• 2 papildomų nemokamų sukimų metu, laukinių simboliai atsidurs likusių simbolių pozicijose, 

pajudindami iš vietos 1 greta esantį simbolį kiekvieno nemokamo sukimo metu.  

• Tie laukinių simboliai, kurie atsiranda vidurinėse lošimo tinklelio pozicijose, turi 50% 

galimybę išsiplėsti iki viršutinės arba apatinės simbolio pozicijos. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1197 Juodoji Mamba („Black Mamba“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Juodoji Mamba“ tai 5 būgnų ir 5 eilučių kazino lošimas. Laimėjimai gaunami surinkus 3 ar daugiau 

simbolių vienoje eilėje horizontaliai arba vertikaliai. Visos eilės ir stulpeliai yra aktyvūs, ir simboliai 

gali būti įvairių laimėjimo kombinacijų dalis. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimo simboliai pašalinami iškart po laimėjimo, o likę simboliai nusileidžia žemyn, 

suteikdami galimybę naujiems laimėjimams. Martina („Martina“) simbolis atsiranda viduryje 

    
 

 

5 66.67 5 16.67 5 13.33 5 6.67 5 5.33 5 3.33 

4 16.67 4 6.67 4 5 4 3.33 4 2.67 4 1.67 

3 3.33 3 2 3 1.33 3 1 3 1 3 1 

2 1 2 0.53 2 0.53 2 - 2 - 2 - 

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: 500 000 € 
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trijų grupės laimėjimo simbolių, o laukinis („wild“) simbolis atsiranda centre trijų kitų 

laimėjimo simbolių, kai simboliai išnyksta. 

• Kiti simboliai: 

o Aleksandra („Alexandra“): dvi simbolių grupės sunaikinamos ir išimamos iš lošimo 

tinklelio. 

o Cesilija („Cecilia“): vienas arba du laukiniai simboliai pridedami prie lošimo tinklelio. 

o Fredas („Fred“): viena simbolių grupė pasikeičia į kitą simbolį. 

o Martina („Martina“): apatinė eilė sunaikinama, išskyrus laukinius ir Martina simbolius, 

kurie atsiranda vietoje grupės nario („band member“) simbolio. Jei eilėje nėra grupės 

nario simbolio, laukinis simbolis neatsiranda. 

• Matuoklis prisipildo Aleksandros, Cesilijos ir Fredo simboliais, tačiau laukinio simboliai 

neįskaičiuojami. Matuoklis turi 6 padalas ir prisipildo su kiekvienu simboliu. 4 matuoklio 

padalos aktyvuoja koncerto („concert“) funkciją, o 6 – perpildo matuoklį. 

• Jei koncerto funkcija aktyvuota, laimėjimo daugiklis atsinaujina tik tuo atveju, jei funkcija 

perkraunama, o greta esantys solo („solo“) simboliai veikia vienas po kito. Eiliškumas visada 

toks pat: Aleksandra – Cesilija – Fredas – Martina. Jei po sukimo nėra jokio laimėjimo, 

grupės nario simbolis atlieka solo funkciją ir lošimas tęsiasi.  

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai atlaisvinamas visas lošimo tinklelis. Aktyvus grupės 

nario simbolis dalyvauja solo funkcijoje kiekvieno nelaiminčio sukimo metu, tačiau Martina 

simbolis dalyvauja kiekviename sukime.  

• Laimėjimo daugiklis atsinaujina tarp lošimų iki skaičiaus, perkelto iš aktyvuojančio sukimo 

(tai neribojama).  

• Jei nemokamų sukimų ir koncerto funkcijos aktyvuojamos tuo pačiu metu, aktyvuojama tik 

nemokamų sukimų funkcija. 

• Kai lošimo tinklelyje lieka tik laukiniai simboliai, jie panaikinami, kad suteiktų nemokamų 

sukimų funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

    

5 50 5 5 5 5 5 5 

4 6 4 1 4 1 4 1 

3 2 3 0.30 3 0.30 3 0.30 

    

5 1.5 5 1.5 5 1 5 1 

4 0.30 4 0.30 4 0.20 4 0.20 

3 0.15 3 0.15 3 0.10 3 0.10 
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2.1198 Blizgantis („Blinged“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Blizgantis“ tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

simbolį. Sklaidos simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose.  

• Kiekvieno sukimo metu, būgnuose atsirandantys: 2 sklaidos simboliai aktyvuoja 1 laimingą 

sukimą („win spin“), o 3 sklaidos simboliai – 5 laimingus sukimus. 

• Laimingų sukimų funkcija, tai nemokamus sukimus turinti savybė, kuomet kiekvienas 

sukimas garantuoja laimėjimą arba papildomą sukimą. +1 laimingas sukimas suteikiamas 

vienam sklaidos simboliui šios funkcijos metu (maksimaliai 20 sukimų).  

• Papildomi sukimai aktyvinami, kai nelaimingos kombinacijos atsiranda laimingų sukimų 

funkcijos metu, tuomet papildomi sukimai suteikiami tol, kol lošėjas gauna laiminčią 

kombinaciją. 

• Daugiklis padidins nelaimintį sukimą vienu kartu be limitų. Kuomet laiminti kombinacija 

suteikiama, apskaičiuotas daugiklis bus aktyvus iki sekančio laimingo sukimo funkcijos. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

5 1 000 5 750 5 500 5 400 5 250 5 250 

4 200 4 150 4 100 4 75 4 75 4 50 

3 50 3 20 3 20 3 10 3 10 3 5 

     

5 150 5 125 5 100 5 75 5 50 

4 50 4 25 4 25 4 20 4 20 

3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

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: 500 000 € 
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2.1199 „Laukinė Katė ir Mirusiųjų Pražūtis“ („Cat Wilde and the Doom of Dead“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinė Katė ir Mirusiųjų Pražūtis“, tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis 10 fiksuotų 

laimėjimo linijų. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje, išsiplėsdamas, kad 

apimtų visus būgnus. 

• 3 sklaidos („scatter“) simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja 10 nemokamų 

sukimų. Lošėjas gali gauti papildomus 10 sukimų, jei pasirodys 3 sklaidos simboliai 1, 3 ir 5 

būgnuose. Nemokamų sukimų skaičius nėra limituotas. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, pasirenkamas bet kuris daugiausiai arba 

mažiausiai išmokantis simbolis, kuris tampa specialiu išsiplečiančiu simboliu („special 

expanding symbol“), padengiančiu visas tris pozicijas būgnuose. Simbolis išsiplės tik tuo 

atveju, jei tai bus laimėjimo kombinacijos dalis.  

• Specialūs išsiplečiantys simboliai nebūtinai turi atsidurti greta vienas kito, kad būtų 

užskaityta laiminti kombinacija. 

• Laukinis simbolis gali sukurti laiminčią kombinaciją su specialiu išsiplečiančiu simboliu. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 1 000 5 1 000 5 250 5 100 5 30 

4 - 4 75 4 30 4 10 4 6 

3 - 3 25 3 10 3 5 3 3 

2 - 2 3 2 2 2 2 2 - 

     

5 30 5 30 5 20 5 20 5 20 

4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

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: 500 000 € 
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2.1200 „Čarlio Šansas Sumokėti Pragare“ („Charlie Chance in Hell to Pay“) 

 

 

 

 

„Čarlio Šansas Sumokėti Pragare“ tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų linijų kazino lošimas, kuriame už 

laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, turintis laukinius („wild“) bei laukinių 

daugiklių  („wild multiplier“) simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime taip pat galima rasti sklaidos („scatter“) simbolį, kuris atsiranda būgnuose šalia bet 

kurio simbolio.  

• Daugiausiai išmokantys simboliai, tai klasikiniai pragaro varpeliai („hell‘s bells“), „666“ ir 

stulpelis („bar“), tuo tarpu, vynuogės („grapes“), obuolys („apple“) ir vyšnia („cherry“) yra 

mažiausiai išmokantys simboliai. Laukinis simbolis pakeičia bet kurį kitą simbolį, kad 

padidintų laimingų kombinacijų skaičių. 

• Laukiniai simboliai su x2 ir x3 daugikliu atitinkamai padidina laimėtą kombinaciją. Laukinių 

daugikliai, esantys toje pačioje laimingoje eilutėje, yra padauginami iki x27. 

• 3 sklaidos simboliai, nusileidžiantys būgnuose, aktyvuoja funkcijų lentos („feature board“) 

funkciją, kurios metu lošėjas turi galimybę laimėti momentinį prizą, papildomą sukimą su 

atsitiktiniu laukiniu simboliu, papildomą sukimą su atsitiktiniu x2, x3 ar x5 daugikliu, 

laimingą sukimą („win spin“) arba 8 nemokamus sukimus. Tačiau, gavus vieną iš šių 

funkcijų, laimėjimas nėra garantuotas, išskyrus laimingo sukimo funkciją. 

• Nemokamų sukimų lošime sklaidos simboliai yra surenkami vietoj sukimų.  

• Funkcijų lentos („Feature Board“) funkcija aktyvinama, kai lošėjas surenka 3 sklaidos 

simbolius. Šie simboliai nusileidę nemokamų sukimų metu suteiks 8 nemokamus sukimus.  

• Kai sklaidos simbolių surinkimo matuoklis prisipildo, bet kokie sekantys sklaidos simboliai 

būgnuose pridedami prie matuoklio funkcijos pradžioje. Surinkimo matuoklis atsinaujina, kai 

funkcija iš naujo aktyvinama.  

• Likę nemokami sukimai yra tęsiami po to, kai funkcijos lentos funkcija aktyvinama. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
   

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: 666 600 € 
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3 8 3 4 3 3 3 2 

 
 

  

3 0.80 3 0.80 3 0.40 3 0.40 

 

 

2.1201 „Hrono Džokeris“ („Chronos Joker“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hrono Džokeris“ tai 3 būgnų kazino lošimas, turintis 3 simbolius kiekviename būgne. Visi simboliai 

atsiranda kaip simbolių grupė, o daugiklio („multiplier“) funkcija gali būti aktyvuota bet kuriame 

sukime ir pritaikyta visiems laimėjimams atitinkamame individualiame sukime. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Nusileidžianti 3 tų pačių simbolių krūva bet kuriuose dviejuose būgnuose aktyvuos 

papildomų sukimų funkciją. Papildomų sukimų funkcijos tipas priklausys nuo aktyvaus 

daugiklio.  

• Laukinių („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius.  

• Jei papildomų sukimų funkcija atsiras dviejuose skirtinguose būgnuose, tokiu atveju 

papildomai suksis mažiausią vertę turintis būgnas.  

• Jei joks daugiklis nebus aktyvus, papildomas sukimas bus aktyvuotas likusiam būgnui. 

Atsiradus papildomam sukimui, bus aktyvintas daugiklis. 

• Funkcija suteiks sukimus, jei daugiklis bus x2. Su kiekvienu tolesniu papildomu sukimu 

daugiklis padidės iki maksimaliai x10 nustatyta tvarka: x3, x4, x5, x10. Papildomi sukimai 

bus aktyvinami iki pirmo laimėjimo: 

o Dabarties („Present“) sukimai bus aktyvuoti, jei daugiklis bus x3, x4 arba x5.  

o Praeities („Past“) sukimai bus aktyvuoti, jei daugiklis bus x4. Su kiekvienu tolesniu 

papildomu sukimu daugiklis mažės iki x2 nustatyta tvarka: x5, x4, x3, x2. 

• Ateities („Future“) super sukimai bus aktyvuoti, jei daugiklis bus x4. Su kiekvienu tolesniu 

papildomu sukimu daugiklis padidės iki maksimaliai x20 nustatyta tvarka: x6, x8, x10, x20.  

• Dabarties („Present“) super sukimai bus aktyvuoti pasiekus daugiklį x6, x8 arba x10. 

• Praeities („Past“) super sukimai bus aktyvuoti pasiekus daugiklį x20. Su kiekvienu tolesniu 

papildomu sukimu daugiklis mažės iki x4 nustatyta tvarka: x10, x8, x6, x4. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 160 000 € 
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• Super sukimų („Super spins“) funkcija gali būti aktyvuota tik tada, kai visi daugikliai 

padvigubinami sukimo arba papildomo sukimo pradžioje.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

3 16 3 4 3 3 3 2 3 1.4 

    

3 1 3 0.8 3 0.6 3 0.4 

 

 

2.1202 „Pinigų būgnai“ („Coils of Cash“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pinigų būgnai“ tai 7 būgnų ir 2304 laimėjimo būdų kazino lošimas, turintis 6 vertikalius ir 1 

horizontalų būgnus.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos yra pašalinamos. Nauji simboliai iškrenta, kad užpildytų tuščias 

pozicijas ir suformuotų potencialius naujus laimėjimus. Procesas kartojamas nuoseklių naujų 

laimėjimų atveju. Tik labiausiai sutampanti simbolių kombinacija yra išmokama. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir yra 

randamas tik horizontaliuosiuose būgnuose. 

• Galingasis Būgnas („Power Coil“), tai horizontalusis būgnas, esantis aukščiau 2-5 būgnų. 

Kiekviena galingojo būgno simbolio pozicija gali aktyvuoti daugiklį; didėjant daugiklių 

skaičiui vienu kartu, kiekvienas simbolis veikia atitinkamus vertikalius būgnus, esančius 

priešais, daugiklis pasiekia maksimalią ribą – x5 vienam būgnui.  

• Daugikliai atsinaujina prieš kiekvieną sukimą, išskyrus nemokamų sukimų lošimo metu. 

Daugikliai, kurie gali būti padauginti vienas iš kito bendrai sumai x625, turi įtakos tik 

laimėjimams su simboliais, esančiais galingųjų būgnų pozicijose. 

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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• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus.  

• Galingųjų būgnų daugikliai persikelia ir pranyksta tik tada, kai funkcija baigiasi.  

• Papildomi 2 nemokami sukimai suteikiami kiekvienam sklaidos simboliui.  

• Sklaidos simboliai pasirodo tik vertikaliuosiuose būgnuose. 

 

 

2.1203 „Kojotų Pinigai“ („Coywolf Cash“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kojotų Pinigai“ tai 5 būgnų ir 50 fiksuotų laimėjimo eilučių kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kaukės sklaidos („mask scatter“) simbolis atsiranda tik 3 būgne ir aktyvuoja laukinio būgno 

(„wild reel“) funkciją. Ši funkcija turi dvi dalis: 

o pirmoji veikia tiek pagrindiniame, tiek grobio nemokamų sukimų („prey free spins“) 

lošimuose; 

o antroji dalis veikia tik grobio nemokamų sukimų lošimo metu. 

• 3 ar daugiau totemo sklaidos („totem scatter“) simbolių aktyvuoja grobio nemokamus 

sukimus ir atitinkamai suteikia 8, 11 ir 15 nemokamų sukimų.  

• Laukinis būgnas („Wild reel“) simbolis tampa galingesnis funkcijos metu ir gali suteikti iki 

2 sukimų, kad pripildytų pilną lošimo tinklelį laukinių simbolių su iki x7 daugikliu.  

• Galimų nemokamų sukimų skaičius yra ribotas.  

• Laukinis būgnas gali būti aktyvuotas prieš bet kurį galimą nemokamą sukimą. 

 

• Pirmoji laukinio būgno simbolio pakopa turi iki 3 alfos kojoto laukinių („alpha coywolf 

wilds“) simbolių pagrindinio lošimo metu ir iki 4 alfos kojoto laukinių bei kaukės sklaidos 

(„mask scatter“) simbolių grobio nemokamų sukimų („prey free spins“) lošime.  

• Kuomet kaukės sklaidos simbolis atsiranda laukiniame būgne, aktyvuojama antroji pakopa. 

Ši pakopa pasižymi kojoto laukiniais („coywolf wilds“) simboliais su x2, x4 ir x7 daugikliais 

ir totemo sklaidos („totem scatters“) simboliais su +2 ir +4 sukimais.  

• Tik pažymėti simboliai tampa aktyvūs antros pakopos metu ir visi simboliai žemiau, 

atitinkamame būgne, pavirsta laukiniais simboliais. 

• Simbolių grupėje esantys kojoto laukiniai simboliai atsiranda 2 ir 4 būgnuose pagrindinio ir 

grobio nemokamų sukimų lošimuose. 

 

Išmokėjimai: 

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: 400 000 € 
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5 30 5 6 5 1.60 5 1.60 5 1.20 5 1.20 

4 6 4 2 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

3 1 3 0.60 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.20 

      

5 0.60 5 0.60 5 0.40 5 0.40 5 0.40 5 0.40 

4 0.40 4 0.30 4 0.30 4 0.30 4 0.20 4 0.20 

3 0.20 3 0.20 3 0.20 3 0.20 3 0.10 3 0.10 

 

 

2.1204 „Egipto Aušra“ („Dawn of Egypt“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Egipto Aušra“ tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų kazino lošimas, turintis laukinį („wild“), 

sklaidos („scatter“), laukinio sklaidos („wild scatter“) simbolius, tarp kurių yra 6 daugiausiai 

išmokantys ir 4 prabangos („royal“) simboliai. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje, pakeisdamas visus simbolius, 

išskyrus sklaidos simbolius. 

• 3 ar daugiau sklaidos simboliai aktyvins nemokamų sukimų funkciją.  

• Sklaidos simboliai išmoka bet kurioje pozicijoje ir neprivalo būti laimėjimo linijoje. 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje lošėjas gali gauti iki 20 nemokamų sukimų. Dievų rato 

(„Wheel of the Gods“) funkcijos pagalba: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 arba 20 sukimų.  

• Kiekvieno individualaus nemokamo sukimo aukščiausiai išmokantis simbolis yra 

parenkamas atsitiktine tvarka. Visi mažesnės vertės aukščiausiai išmokantys simboliai taps 

parinktais aukščiausiai išmokančiais simboliais.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu sklaidos simboliai pavirs laukiniu sklaidos simboliu.  

• Laukinis sklaidos simbolis veikia kaip laukinis ir pakeičia visus kitus simbolius. 

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: 500 000 € 
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• Jei 2 ar daugiau laukiniai sklaidos simboliai nusileidžia per bet kurį nemokamą sukimą, 

aktyvuojama piramidės sukimų („pyramid spins“) funkcija. Nemokami sukimai bus laikinai 

sustabdyti ir piramidės sukimai prasidės. Pasirinkto simbolio pagerinimas aktyvuotame 

sukime išliks viso piramidės sukimų lošimo metu. 

• Kiekvienas laukinis sklaidos simbolis, kuris aktyvuoja piramidės sukimus, suteiks iki 4 

piramidės sukimų, todėl atsiranda galimybė potencialiai gauti iki 20 piramidės sukimų. Šie 

sukimai gali būti aktyvinami iki begalybės. Likę nemokami sukimai bus tęsiami iki pat 

piramidės sukimų lošimo pabaigos.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 1 000 5 100 5 100 5 100 5 40 

4 20 4 20 4 20 4 20 4 10 

3 5 3 4 3 4 3 4 3 2 

     

5 20 5 20 5 10 5 10 5 5 

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

3 1,5 3 1 3 1 3 1 3 0,5 

   

5 5 5 5 5 5 

4 1 4 1 4 1 

3 0,5 3 0,5 3 0,5 

 

 

2.1205 „Demonas“ („Demon“)  

 

 

 

 

 

„Demonas“ tai 5 būgnų ir 3 eilių kazino lošimas, turintis 30 fiksuotų laimėjimo linijų. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 90 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 225 000 € 
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• Laukinių kaukės („Wild mask“) simbolis atsiranda tik 3 būgne, nusileisdamas centre paverčia 

visus dainininko („singer“) simbolius į laukinės kaukės simbolius vienam sukimui. 

• Laukinių amuletų („Wild amulet“) simboliai nusileidžia tik 1 ir 5 būgnuose. 

• Nemokami sukimai bus aktyvuoti, kai laukinių kaukės simboliai nusileis 3 būgne to paties 

sukimo metu.   

• 11 nemokamų sukimų yra suteikiami, jei laukinių kaukės simbolis yra centrinėje būgnų 

pozicijoje, 6 nemokami sukimai suteikiami jei laukinių kaukės simboliai atsiranda viršutinėje 

arba apatinėje  būgnų vietoje.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu laimėjimo daugiklio („win multiplier“) vertė parenkama 

atsitiktiniu būdu – 2x, 3x, 5x arba 8x. 

• Pragaro sukimai („Hell Spins“) aktyvuojami nemokamų sukimų metu, kai abu laukinio 

amuleto simboliai nusileidžia ant 1 ir 5 būgnų. Pragaro sukimų metu laimėjimo daugiklis 

pasilieka toks pat kaip ir aktyvuotame nemokamų sukimų lošime.  

• Lošėjas gauna atsitiktinį pragaro sukimų skaičių (nuo 4 iki 8 sukimų). Jei laukinių kaukės 

simbolis taip pat nusileidžia 3 būgne, tokiu atveju parenkamas bet koks arba 6-10 pragaro 

sukimų skaičius. Jei laukinių kaukės simbolis nusileidžia 3 būgno centre, aktyvavimo arba 

papildomų pragaro sukimų metu, laimėjimo daugiklis padvigubėja visiems likusiems šios 

funkcijos sukimams. 

• Pragaro sukimai („Hell Spin“) gali būti aktyvuoti pakartotinai, tačiau laimėjimo daugiklis 

gali būti padvigubintas vieną kartą pragaro sukimų lošimo metu iki tol, kol pasibaigia šios 

funkcijos sukimų skaičius. Likę nemokami sukimai bus tęsiami po to, kai baigsis pragaro 

sukimų funkcija. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
     

5 16.67 5 10 5 8.33 5 6.67 5 4.17 5 3.33 

4 3.33 4 2.5 4 1.67 4 1.33 4 0.83 4 0.83 

3 1.33 3 1 3 0.67 3 0.67 3 0.67 3 0.67 

     

5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 

4 0.83 4 0.83 4 0.83 4 0.83 4 0.83 

3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33 3 0.33 

 

 

2.1206 „Deimantų Sūkurys“ („Diamond Vortex“) 
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„Deimantų Sūkurys“ tai kazino lošimas, lošiamas šešiakampyje lošimo tinklelyje.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai įkrenta į lošimo tinklelį, kad sukurtų laimėjimus.  

• 6 ar daugiau greta sujungtų simbolių vienoje krūvoje suteikia laimėjimą.  

• Tik didžiausi simbolių grupės laimėjimai yra išmokami. Laimintys simboliai yra pašalinami, 

o nauji – užpildo jų vietas.  

• Daugkartinės tų pačių simbolių grupės, kurios nėra sujungtos, išmokamos kaip atskiros 

simbolių grupės. 

• Lošime yra 3 koncentriniai žiedai, kurių kiekvienas turi zonos („zone“) ir vietos („spot“) 

simbolius. Zonos („Zone“) simboliai randami fiksuotose viršutinėse žiedo pozicijose, o vietos 

simboliai iš pradžių randami viršutinėje pozicijoje, iš kurios keliauja į žiedo apačią ir juda 

aplink žiedą, kol pasiekia zonos simbolį.  

• Lošime yra 2 laukiniai („wild“) simboliai, kurie abu pakeičia visus simbolius, išskyrus zonos, 

vietos ir premijos („bonus“).  

• Centro laukinis („Core wild“) simbolis nuolatos atsiranda tiesiai ant lošimo tinklelio. 

Limpantys laukiniai („Sticky wilds“) simboliai gali būti pridėti prie lošimo tinklelio bet 

kurios kaskados metu su įprastais simboliais. 

• Pasukimo („Rotate“) funkcija aktyvuojama kiekvieno laimėjimo metu. Prieš pat pasirodant 

naujiems simboliams: vidinis ir išorinis žiedai sukasi pagal laikrodžio rodyklę, centrinis 

žiedas – priešais laikrodžio rodyklę. Zonos simboliai yra visados statiški ir niekad nejuda.  

• Vartojimo („Consume“) funkcija leidžia lošėjui padidinti daugiklio skaičių (maksimaliai x20; 

galioja tik laimėjimams su centro laukinio („core wild“) simboliais) kiekvieną kartą, kai 

limpantis laukinis pakeičiamas centrinio laukinio simbolio. Kai limpantis laukinis simbolis 

yra laimėjimo dalis, jis peršoka į gretimą žiedą, visad judėdamas arčiau centrinio laukinio 

simbolio. Centrinio laukinio simbolis pakeičia limpantį laukinį simbolį funkcijos pabaigoje. 

• Transformavimo („Transform“) funkcija atsitiktiniu būdu parenka simbolį (išskyrus laukinį 

ir premijos) ir, kai visa laimėjimo grupė pasiekta, transformuoja visus įprastus žiede esančius 

simbolius į vieną pasirinktą, sukuriant naują laimėjimo krūvą.  

• Transformavimo funkcija aktyvuojama, kai vietos simbolis pasiekia zonos simbolį. Visi 

vietos  simboliai atsinaujina transformavus išorinį žiedą. 

• Nemokamų sukimų funkcija leidžia centro daugikliui ir vietos simbolio progresijai dalyvauti 

daugybėje sukimų.  

 

Išmokėjimai: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 90 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 225 000 € 
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35+ 100 35+ 60 35+ 40 35+ 20 35+ 10 

30+ 50 30+ 30 30+ 20 30+ 10 30+ 5 

25+ 20 25+ 12 25+ 8 25+ 4 25+ 2 

20+ 15 20+ 9 20+ 6 20+ 3 20+ 1.5 

15+ 10 15+ 6 15+ 4 15+ 2 15+ 1 

12+ 5 12+ 3 12+ 2 12+ 1 12+ 0.5 

10+ 3 10+ 1.8 10+ 1.2 10+ 0.6 10+ 0.3 

9 2.5 9 1.5 9 1 9 0.5 9 0.25 

8 2 8 1.2 8 0.8 8 0.4 8 0.2 

7 1.5 7 0.9 7 0.6 7 0.3 7 0.15 

6 1 6 0.6 6 0.4 6 0.2 6 0.10 

   

35+ 10 35+ 10 35+ 10 

30+ 5 30+ 5 30+ 5 

25+ 2 25+ 2 25+ 2 

20+ 1.5 20+ 1.5 20+ 1.5 

15+ 1 15+ 1 15+ 1 

12+ 0.5 12+ 0.5 12+ 0.5 

10+ 0.3 10+ 0.3 10+ 0.3 

9 0.25 9 0.25 9 0.25 

8 0.2 8 0.2 8 0.2 

7 0.15 7 0.15 7 0.15 

6 0.1 6 0.1 6 0.1 

 

„Bonus“ (premija) 
„Sticky Wild“ (limpantis 

laukinis) 

„Core wild“ (centrinis 

laukinis) 

   

 

 

2.1207 „Disko Deimantai“ („Disco Diamonds“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  
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„Disko Deimantai“ tai 5 būgnų kazino lošimas, turintis 243 laimėjimo būdus. 3 ar daugiau simbolių, 

esančių greta 1 būgno, iš kairės į dešinę, suteiks laiminčią kombinaciją. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Jei vienas ar daugiau specialių laukinių („special wild“) simbolių atsiranda bet kurioje būgno 

vietoje, lošėjas gauna vieną disko pakartotinį sukimą („disco re-spin“).  

• Bet kuris laukinis („wild“) simbolis būgnuose bus pakeistas į specialų laukinį („special wild“) 

simbolį. Specialus laukinis simbolis pasiliks būgnuose vieno pakartotinio sukimo metu, o 

visos kitos simbolių pozicijos suteiks naujus simbolius. 

• X2 daugiklis aktyvuojamas disko pakartotiniams sukimams. Jei bet kuris papildomas 

specialus laukinis simbolis atsiras pakartotinių sukimų metu, lošėjui bus suteiktas papildomas 

disko pakartotinis sukimas. Daugiklis („Multiplier“) padidės vienu kartu kiekvienam disko 

pakartotiniam sukimui. Suteikiamas šių sukimų skaičius, lošimo metu, nėra ribojamas.  

• Premijos rato („Bonus wheel“) funkcija aktyvuojama, kai 3 premijos laukiniai („bonus 

scatter“) nusileidžia 1, 3 arba 5 būgnuose. Ši funkcija suteikia momentinį prizą („instant 

prize“) arba nemokamų sukimų funkciją.  

• Momentiniai prizai („Instant prizes“) daugina statymo sumą iš vertės, nurodytos premijos 

rate. Momentiniai prizai gali būti 5, 7, 25 arba 50. 

• Nemokamų sukimų funkcija gali prasidėti su 5, 7, 10 arba 20 nemokamų sukimų. Disko 

pakartotiniai sukimai taip pat yra aktyvus nemokamų sukimų lošime.  

• Bet koks daugiklis, gautas disko pakartotinių sukimų lošime, persikels į kitą disko 

pakartotinių sukimų funkciją. Nemokami sukimai negali būti aktyvinti pakartotinai.  

• Premijos ratas („Fortune wheel“) nėra aktyvus disko pakartotinių sukimų arba nemokamų 

sukimų funkcijų metu. 

 

Išmokėjimai: 

 

  
    

5 - 5 50 5 50 5 5 5 4 5 3 

4 - 4 - 4 - 4 2 4 1.6 4 1.2 

3 0 3 - 3 - 3 1 3 0.8 3 0.6 

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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5 2 5 1 5 1 5 1 5 0.50 5 0.50 

4 0.8 4 0.4 4 0.40 4 0.40 4 0.20 4 0.20 

3 0.4 3 0.2 3 0.20 3 0.20 3 0.10 3 0.10 

 

 

2.1208 „Dieviškoji Akistata“ („Divine Showdown“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dieviškoji Akistata“ tai 5 būgnų ir 20 mokėjimo eilučių kazino lošimas, kuriame išmokama už 

kombinacijas iš kairės į dešinę.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra 4 daugiausiai išmokantys Dievo simboliai („God symbols“) – Toras 

(„Thor“), Atėna („Athena“), Anubis („Anubis“), Vukongas („Wukong“); taip pat, laukinis 

(„wild“), sklaidos („scatter“) ir 5 karališki simboliai („royal symbols“). 

• Atsitiktinių sukimų metu būgno daugiklis („multiplier reel“) bus aktyvuotas ir suteiks 

laimėjimą iki x10 bet kuriam sukimui. Bet kurio sukimo metu Dievo („God“) simbolis gali 

atsirasti ir suteikti tam sukimui specialią funkciją.  

• Vukongo simbolis prideda būgno daugiklio funkciją į lošimo tinklelį.  

• Anubio 1 arba 2 simboliai paverčiami į laukinį („wild“).  

• Atėna simbolis atsiranda 3 būgnuose.  

• Toro simbolis pakeičia visus Dievo simbolius į Toro simbolį.  

• Daugiklio būgnai („Multiplier Reel“) taip pat gali būti aktyvūs šių funkcijų metu. 

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai 3 sklaidos („scatter“) simboliai nusileidžia ant būgnų. 

Jei Dievo („God“) simbolis yra parenkamas kovos („battle“) lošime, tuomet jėgos („power“) 

funkcija bus aktyvuota visuose standartiniuose sukimuose nemokamų sukimų lošime.  

• Daugiklio būgnai („Multiplier reel“) funkcija gali būti aktyvuota bet kuriame sukime. 

Nemokamų sukimų lošimas prasideda 3 gyvybėmis.  

• Kovos būgnų („Battle reel“) funkcija bus aktyvuojama, kad suteiktų daugiau veiksmo.  

• Kuomet kovos („battle“) funkcija aktyvuojama, nauji jėgos („power“) simboliai juda 

standartinių būgnų vietose. Dievo („God“) simbolis, kuris turi didžiausią jėgos simbolių 

skaičių, suteiks laimėjimą kovos lošime. Jei kova („battle“) laimima, nemokami sukimai yra 

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: 500 000 € 
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lošiami su pasirinktu jėgos simboliu. Jei kova („battle“) pralaimima, viena gyvybė 

anuliuojama ir sukimas lošiamas su priešais esančiu dievo jėgos („god‘s power“) simboliu. 

• Kuomet prarandamos visos gyvybės, nemokamų sukimų lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
    

5 20 5 16 5 12 5 8 5 8 

4 10 4 8 4 6 4 4 4 4 

3 2.5 3 2 3 1.5 3 1 3 1 

     

5 2.5 5 2 5 1.5 5 1 5 1 

4 1.25 4 1 4 0.75 4 0.5 4 0.5 

3 0.25 3 0.2 3 0.15 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1209 „Egipto Lemtis“ („Doom of Egypt“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Egipto Lemtis“ tai 5 būgnų kazino lošimas. Lošime gali būti aktyvuotos 10 linijų; linijos yra 

sunumeruotos ir visada aktyvuojamos skaičių tvarka (1, 2, 3, 4 ir t. t.). 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simboliai veikia kaip laukiniai („wild“) simboliai ir pakeičia visus kitus 

simbolius. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų lošimą. Tuomet suteikiami 

pradiniai 10 nemokamų sukimų. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų sekai, paprastas simbolis yra parenkamas, kad veiktų 

kaip specialus simbolis, išplėsdamas visas tris pozicijas būgnuose.  

• Specialus simbolis išsiplės tik tada, kai papildomi prizai bus suteikti aktyviose mokėjimo 

eilutėse už laiminčias kombinacijas.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Išsiplėtę simboliai nebūtinai turi atsirasti šalia vienas kito, kad sudarytų laiminčią 

kombinaciją.  

• 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių pakartotinai aktyvins nemokamus sukimus. Tuomet 

lošėjui bus suteikti papildomi 10 nemokamų sukimų. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

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

4 1 000 4 1 000 4 400 4 100 4 100 

3 100 3 100 3 40 3 30 3 30 

2 10 2 10 2 5 2 5 2 5 

     

5 150 5 150 5 100 5 100 5 100 

4 40 4 40 4 25 4 25 4 25 

3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1210 „Kačių Įniršis“ („Feline Fury“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kačių Įniršis“ tai 5 būgnų ir 20 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už laiminčias kombinacijas 

išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra 4 daugiausiai išmokantys ir 4 mažiausiai išmokantys simboliai.  

• Sklaidos („Scatter“) simbolis atitinka auksinį gralį („golden grail“), karūnos („crown“) 

simbolis – laukinį („wild“).  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos. 

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: 500 000 € 
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• Atsitiktiniuose sukimuose kačių laukinių („feline wild“) funkcijos metu visi 1, 2, 3 arba visi 

4 kačių simboliai gali pavirsti į laukinį simbolį. Tai taip pat gali aktyvinti iki 5 įniršio būgnų 

(„fury reels“) funkciją atsitiktiniu būdu.  

• Įniršio būgnų („fury reels“) funkcija nėra garantuojama kiekvieną kartą, kai atsiras kačių 

laukiniai simboliai. Bet kurie kačių laukiniai („fury wild“) simboliai, atsirandantys įniršio 

būgnų funkcijoje, išsiplės iki visos tokių simbolių eilės.  

• Jei pasirodys antras kačių laukinis, jis suteiks x2 daugiklį išsiplėtusiam laukiniui („wild“) 

simboliui, o jei pasirodys trečias kačių laukinis – x3 daugiklį išsiplėtusiam laukiniui.  

• Ten, kur 2 ar daugiau skirtingų kačių laukinių simbolių atsiranda įniršio būgnuose, 

daugiausiai išmokantys simboliai išsiplečia. Jei laimėjimo linija turi daugiau nei vieną 

daugiklį, jie bus sudedami laiminčioms kombinacijoms.  

• 1, 3 ir 5 būgnuose atsirandantys sklaidos („scatter“) simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų 

funkciją. 5 nemokami sukimai suteikiami iš karto.  

• Nemokamų sukimų lošime, lošėjas, surinkęs 12 simbolių, paverčia atitinkamus kačių 

simbolius į kačių laukinius („feline wild“) bei suteikia papildomus 3 nemokamus sukimus.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu kačių būgnų („fury reels“) funkcija gali būti aktyvuota 

atsitiktiniu būdu, kai aktyvuojamas įniršio laukinis.  

• Įniršio laukiniai („feline wilds“) simboliai, atsirandantys kačių būgnų funkcijoje, bus lošiami 

taip, kaip ir pagrindiniame lošime.  

• Kiekvienas sklaidos simbolis, atsirandantis nemokamų sukimų lošime, suteiks papildomą 1 

nemokamą sukimą prie bendros sukimų sumos. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

     

5 10 5 7.5 5 5 5 2.5 5 2 

4 6 4 4.5 4 3 4 1.5 4 1.25 

3 2 3 1.5 3 1 3 0.5 3 0.4 

   

5 1.5 5 1.25 5 1 

4 1 4 0.75 4 0.5 
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3 0.3 3 0.25 3 0.2 

 

 

2.1211 „Jonvabalių Siautulys“ („Firefly Frenzy“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jonvabalių Siautulys“ tai 5 būgnų ir 30 laimėjimo linijų kazino lošimas, turintis laukinius („wilds“), 

daugiklių laukinius („multiplier wilds“), mėnulio („moon“), 4 paslaptingus floros („mysterious 

flora“) ir žvilgančių kristalų („gleaming crystal“) simbolius.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Jonvabalių simboliai turi galimybę nusileisti bet kurioje būgnų vietoje. Kuomet šie simboliai 

nusileidžia, jie gali tapti laukiniais („wild“), laukiniais su x2 daugikliu arba laukiniais su x3 

daugikliu simboliais.  

• Daugikliai automatiškai bus padauginti, kai atsiras toje pačioje laimėjimo linijoje 

(maksimalus daugiklis x243). 

• Tik mėnulio simbolis gali atsidurti bet kuriame individualiame sukime.  

• Kai simbolis nusileidžia, jonvabalio laukinis („firefly wild“) simbolis gali atsidurti siautulio 

sukimuose („frenzy spins“). Lošėjui bus suteikta 8 nemokamų sukimų, o laukinis simbolis, 

kuris aktyvavo tai, taps mažiausio daugiklio vertės simboliu, kuris atsiras siautulio sukimų 

(„frenzy spins“) funkcijoje.  

• Siautulio sukimai aktyvuojami tuo pačiu būdu, kaip ir laukiniai simboliai, kurie buvo 

aktyvuoti pakartotinai, tampa žemiausios daugiklio vertės simboliais. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 30 5 30 5 10 5 5 5 5 

4 15 4 15 4 5 4 2.5 4 2.5 

3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

    

5 3 5 3 5 1.5 5 1.5 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 90 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 900 000 € 
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4 1 4 1 4 0.7 4 0.7 

3 0.5 3 0.5 3 0.3 3 0.3 

2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1212 „Ali Baba Turtai“ („Fortunes of Ali Baba“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ali Baba Turtai“ tai 5 būgnų ir 20 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už laiminčias 

kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime yra arabų turtų („arabian treasures“) simboliai, atitinkantys daugiausiai 

išmokančius simbolius ir 4 mažiausiai išmokantys simboliai. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis, tai vergė Morgana („Morgiana“), o laukinis („wild“) – Ali 

Baba. Nemokamų sukimų lošime taip pat yra papildomi vagies laukiniai („thieves wild“) 

simboliai. 

• 2 sklaidos simboliai, atsirandantys pirmame ir paskutiniame būgnuose, aktyvuoja vagių 

slėptuvės premijos („den of thieves bonus“) funkciją, kurioje yra maksimaliai 5 lygiai. 

Lošėjas gali rinktis puodynes, kad gautų momentinius prizus ir nemokamus sukimus. Jei 

lošėjas laimi momentinį prizą, premija progresuoja į kitą lygį. Jei lošėjas laimi nemokamus 

sukimus, lošėjas iškart patenka į nemokamų sukimų lošimą.  

• 1-ajame lygyje lošėjas gali laimėti maksimaliai x10 daugiklį bendram statymui kaip 

momentinį prizą. 2-3 lygiuose lošėjas gali laimėti maksimaliai x10 daugiklį bendram 

statymui momentiniu prizu arba aktyvuoti nemokamus sukimus, arba būti pagautam vagių.  

• Jei nemokami sukimai aktyvuojami, bet kuris momentinis prizas, kuris jau buvo surinktas, 

prisideda prie bendros sumos lošimo pabaigoje. 

• 8 nemokami sukimai suteikiami iš karto. Ali Baba simbolis suteikiamas kiekvieno sukimo 

metu.  

• Jei vagių laukinis („thieves wild“) simbolis nusileidžia, jis aktyvina pakartotinius sukimus. 

Pakartotinių sukimų metu vagių laukiniai simboliai juda link Ali Baba laukinių simbolių.  

• Jei nusileidžia daugiau nei vienas vagių laukinis simbolis, jie judės tuo pačiu metu. 

• Besileidžiantys 2 sklaidos simboliai nemokamų sukimų metu prideda 2 ar daugiau nemokamų 

sukimų ir padidina daugiklį vėlesniems sukimams. 

 

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: 996 800 € 
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2.1213 „Sušalę Brangakmeniai“ („Frozen Gems“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sušalę Brangakmeniai“ tai 5 būgnų ir 8748 laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra premijos simboliai, kurie gali suteikti unikalius efektus žemiau esantiems 

būgnams ir daugiklio funkcija, kuri suteikia x1 kiekvienai papildomai kaskadai (daugina 

visus laimėjimus, tačiau grįžta į pradinę parinktį kiekvieno sukimo pradžioje). 

• Premijos („bonus“) simboliais gali tapti: 

o daugiklio x2 skilimo sklaidos („splitting scatter“) simboliai; 

o 2 premijos laukiniai („bonus wild“) ir 1 daugiklio x3 skilimo sklaidos („splitting 

scatter“) simboliai; 

o 1 premijos laukinis („bonus wild“) ir 2 daugiklio x3 skilimo sklaidos („splitting 

scatter“) simboliai. 

• Šių simbolių pasiskirstymas gali būti pakeistas atsitiktinai kiekvieno naujo sukimo pradžioje. 

• Visiems premijos simboliams užšalus, reikalingi 3 laimintys simboliai arba sklaidos simbolis, 

kad būgnuose būtų aktyvuojamas unikalus efektas.  

• Premijos laukinių („bonus wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus laukinį 

(„wild“). Skilimo sklaidos („splitting scatter“) simboliai perskelia visus simbolius į 2 arba 3, 

padidindamas laimėjimų būdų skaičių.  

     

5 250 5 250 5 14 5 7 5 7 

4 10 4 10 4 4 4 2 4 2 

3 5 3 5 3 2 3 1 3 1 

     

5 3.5 5 1.75 5 1.75 5 1.75 5 1.75 

4 1 4 0.5 4 0.5 4 0.5 4 0.5 

3 0.5 3 0.25 3 0.25 3 0.25 3 0.25 

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 € 



78 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja sušalusius sukimus („frozen spins“) su 9 pradiniais 

nemokamais sukimais, tačiau kiekvienas sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą sukimą.  

• 3 sklaidos simboliai suteikia x5 daugiklį statymo išmokėjimui, kol kiekvienas tolimesnis 

sklaidos laimėjimas suteikia dar daugiau papildomų daugiklių statymo išmokėjimams.  

• Sklaidos laimėjimai nėra dauginami iš daugiklio.  

• Nemokamų sukimų ir daugiklio skaičius nėra ribotas. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 2.5 5 1 5 0.9 5 0.75 5 0.65 

4 - 4 0.6 4 0.35 4 0.3 4 0.3 

3 - 3 0.25 3 0.2 3 0.2 3 0.2 

     

5 0.5 5 0.4 5 0.35 5 0.35 5 0.3 

4 0.25 4 0.25 4 0.25 4 0.2 4 0.2 

3 0.15 3 0.15 3 0.1 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1214 „Auksinis Oziris“ („Golden Osiris“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Auksinis Oziris“, tai 7 būgnų ir 7 eilučių kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami surinkus 5 ar daugiau simbolių grupėje.  

• Po laimėjimo, šios simbolių grupės pašalinamos ir nauji simboliai užpildo tuščias vietas 

lošimo tinklelyje.  

• Kaskados tęsiasi iki tol, kol nebelieka laimėjimo kombinacijų. 

• Visi laukiniai („wild“) simboliai yra paslėpti po pažymėtais simboliais ir gali būti atidengti 

laiminčios simbolių grupės.  

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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• Laukiniai simboliai gali turėti x2, x3, x4, x7 ir x10 laimėjimo daugiklius. Kai laimėjimą lemia 

daugiau nei vienas daugiklis, suteikiamas tik didžiausias daugiklis. Maksimaliai 6 laukiniai 

simboliai gali būti pridėti po lošimo tinkleliu kiekvienos naujos kaskados metu. 

• Piramidės („Pyramid“) funkcija yra nuolatos aktyvi viso lošimo metu, tačiau ji gali būti 

aktyvuota tik prisipildžius 25 laimintiems simboliams.  

• Visi laimingi simboliai skaičiuojasi kaip piramidės funkcijos įkrovėjai, kartu su laukiniais 

simboliais, kurie skaičiuojami už kiekvieną simbolių grupės laimėjimą. Kai piramidės 

funkcija aktyvuota ir visi laimėjimai suskaičiuoti, piramidė atsidaro ir atskleidžia pasirinktą 

simbolį.  

• Bet kokie simboliai, parinkti atsitiktiniu būdu, pakeis šalia esančius simbolius (įskaitant ir 4 

simbolių grupę) į pasirinktą simbolį.  

• Piramidės funkcija gali būti pakartotinai aktyvuota, o jos pirmas pakartotinis aktyvinimas 

suteiks simbolio išsiplėtimą su x3 daugikliu, kol tolimesnis pakartotinis aktyvinimas suteiks 

iki x30 daugiklį. 

• 3 sklaidos („scatter“) simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją ir suteikia 5 

nemokamus sukimus. Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai nelimituotai kartų 

su tais pačiais 3 sklaidos simboliais, suteikiančiais tokius pat 5 nemokamus sukimus. 

• Antrosios galimybės („Second chance“) funkcija aktyvuojama kiekvieno sukimo pabaigoje, 

jei lošimo tinklelyje pasirodo 2 sklaidos simboliai.  

• Kiti simboliai, aplinkui sklaidos simbolius, yra sunaikinami, suteikiant galimybę sklaidos 

simboliams pakartotinai atsirasti. 

 

Išmokėjimai: 

 

 15+ 12+ 10+ 9 8 7 6 5 

 
50 15 7.5 5 3 2 1.2 1 

 
25 10 6 4 2.5 1.5 1 0.8 

 
12 5 3 2 1.5 1 0.8 0.6 

 
8 2.5 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 

 
8 2.5 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 

 
4 1.2 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 

 
4 1.2 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 

 
3 1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 

 
3 1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 
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2.1215 „Aukso Vulkanas“ („Gold Volcano“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aukso Vulkanas“, tai kazino lošimas, kuriame lošimo tinklelis yra vulkano formos. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai kyla į viršų, kad sudarytų lošimo tinklelį. 4 ar daugiau horizontaliai arba vertikaliai 

išdėstytų simbolių suteikia simbolių grupės laimėjimą.  

• Išmokamas tik didžiausias simbolių grupės laimėjimas. Laimintys simboliai pašalinami. 

Nauji simboliai atsiranda lošimo tinklelyje ir užpildo tuščias vietas simbolių kaskadomis.  

• Didesnė simbolių grupės, kuri nėra sujungta tarpusavyje, apimtis išmokama atskirai. 

• Ramybės būsenos („Dormant“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu, kai pagrindiniame 

lošime nesuteikiamas nė vienas laimėjimas, įskaitant pradinį sukimą ir/arba tolimesnius 

simbolių kaskadas. 1 iš 3 efektų gali būti aktyvuotas, tačiau jie aktyvūs tik vienam sukimui, 

bet kuria tvarka, su 3 efektų vienam sukimui limitu.  

• Spaudimo („Pressure“) funkcija aktyvuojama, kai laimintys simboliai yra pašalinami iš 

lošimo tinklelio.  

• Laukinis („wild“) simbolis atsiranda tuščioje vietoje, prieš atsirandant naujiems simboliams, 

pakeisdamas visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“). 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsitiktiniu būdu gauti 2x daugiklį. Kai laukiniai simboliai 

priklauso tam pačiam laimėjimui, jie dauginsis vienas su kitu. 

• Dundėjimas („Rumble“) – lošimo tinklelis maišomas ir taip sukuriamas sklaidos („scatter“) 

simbolis; 

• Lava („Lava“) – sukuriamas papildomas simbolių sluoksnis, išskyrus sklaidos („scatter“); 

• Iškasti („Excavate“) – nuo 3 iki 5 laukinių simbolių patenka į skirtingas atsitiktines lošimo 

tinklelio vietas. 

• Kristalizavimo („Crystallisation“) funkcija aktyvuojama, kai surenkami sklaidos simboliai. 

Kai pasiekiamas reikiamas sklaidos simbolių skaičius, atitinkamas šių simbolių kiekis iškart 

pasikeičia į daugiausiai išmokančius simbolius. Tokių simbolių rinkimas ir keitimas 

atsinaujina lošimo pabaigoje, išskyrus tuos atvejus, kai aktyvuojama išsiveržimo („eruption“) 

funkcija, kurios progresija išlieka per visus lošimus. Šioje funkcijoje yra 3 lygiai, kurių 

kiekvienas reikalauja surinkti 3 sklaidos simbolius.  

• Išsiveržimo („Eruption“) funkcija aktyvuojama, kai 6 simboliai iš eilės atsiranda kaskadų 

būdu ir kai nebelieka jokių laimėjimo kombinacijų ir/arba efektų. Lošėjui suteikiami 5 

pradiniai nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami didesniame lošimo tankelyje (8x8). 

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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Dviejuose centriniuose stulpeliuose simboliai yra išstumiami iš savo pozicijų, užpildant 

simbolių pozicijas, esančias už lošimo tinklelio. Simboliai stumiami slysta šonu ir negali 

peržengti sienos tarp vulkano vidaus ir išorės. Laimėjimai gali būti suteikiami bet kurioje 

lošimo tinklelio vietoje.  

• Papildomas 1 nemokamas sukimas suteikiamas 6 iš eilės simbolių kaskadoms išsiveržimo 

(„eruption“) funkcijos metu.  

 

Išmokėjimai: 

 

        

30+ 1000 30+ 35 30+ 30 30+ 25 30+ 5 30+ 4 30+ 3 30+ 2.5 

20+ 100 20+ 35 20+ 30 20+ 25 20+ 5 20+ 4 20+ 3 20+ 2.5 

16+ 50 16+ 35 16+ 30 16+ 25 16+ 5 16+ 4 16+ 3 16+ 2.5 

12+ 10 12+ 7 12+ 6 12+ 5 12+ 2 12+ 1.5 12+ 1 12+ 0.8 

10+ 7.5 10+ 5 10+ 4.5 10+ 4 10+ 1.2 10+ 1 10+ 0.8 10+ 0.6 

8+ 5 8+ 4 8+ 3.5 8+ 3 8+ 0.8 8+ 0.7 8+ 0.6 8+ 0.5 

7 2.5 7 2.5 7 2.5 7 2.5 7 0.4 7 0.4 7 0.4 7 0.4 

6 2 6 2 6 2 6 2 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 

5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 5 0.2 5 0.2 5 0.2 5 0.2 

4 1 4 1 4 1 4 1 4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.1 

 

 

2.1216 „Auksinis Bilietas 2“ („Golden Ticket 2“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Auksinis Bilietas 2“ tai 5 būgnų ir 5 eilučių kazino lošimas, kuriame simboliai leidžiasi žemyn, kad 

sudarytų laiminčias kombinacijas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai pasiekiami surinkus 3 ar daugiau simbolių vienoje eilėje horizontaliai arba 

vertikaliai. Visos eilės ir stulpeliai yra aktyvūs, o simboliai gali  būti laiminčios kombinacijos 

dalimi. 

• Po laimėjimo laiminčios kombinacijos pašalinamos iš lošimo tinklelio. Likę simboliai 

užpildo tuščias vietas, kad sukurtų naujas laimėjimo kombinacijas.  

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: 500 000 € 
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• Laimėjimo daugiklis padidėja vienu kartu kiekvieno naujo simbolių kritimo metu. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir atsiranda vidurinėje pozicijoje, 

kai laiminčios 3 simbolių kombinacijos pašalinamos. 

• Daugiklio laukinis („Multiplier Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir padidina 

laimėjimo galimybę. Galimi daugikliai yra x1, x2 ir x3. Šių simbolių krūva negali būti 

kombinuota.  

• Matuoklis prisipildo, kai laimima su atlikėjų personažų („performer character“) simboliais. 

Laimėjimai, turintys 3, 4 arba 5 simbolius užpildo matuoklį atitinkamai 1, 2 arba 3 sekcijomis.  

• Daugiklio laukiniai („Multiplier Wild“) funkcija gali būti aktyvuota, kai matuoklis pasiekia 

3 sekcijas. 1 arba 2 daugiklio laukiniai gali atsitiktinai atsirasti lošimo laukelyje. Daugiklis 

yra priklausomas nuo ekrane pasirodančių personažų („character“) simbolių. Ši funkcija gali 

būti aktyvuota tik vieną kartą per lošimą. 

• Personažo („Character“) simboliai pasikeičia po kiekvieno aktyvavimo. 

• Nemokami sukimai aktyvuojami surenkant visą premijos („bonus“) simbolių eilę: 

o 5 nemokami sukimai suteikia x3 daugiklio laukinį („multiplier wild“) 

o 7 nemokami sukimai suteikia x2 daugiklio laukinį („multiplier wild“) 

o 9 nemokami sukimai suteikia x1 daugiklio laukinį („multiplier wild“) 

• Nemokamų sukimų lošimo metu, užpildžius matuoklį 3 sekcijomis, bus aktyvuotas laimėjimo 

sukimas („win spin“) su atitinkamai parinktu daugiklio laukiniu („multiplier wild“). 

Daugiklis atstatomas į pradinę parinktį tarp nemokamų sukimų ir laimėjimo sukimų lošimų. 

• Laimėjimo sukimų lošimo metu, matuokliui užsipildžius 5 sekcijomis, bus pakartotinai 

aktyvuoti laimėjimo sukimai su atitinkamai parinktu daugikliu, tačiau tai neatnaujins 

daugiklio tarp pasikartojančių laimėjimų iš eilės. 

• Momentiniai prizai suteikiami, kai lošimo tinklelyje nebelieka simbolių. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 50 5 10 5 10 5 10 5 4 

4 3 4 1 4 1 4 1 4 0.4 

3 1 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.2 

    

5 3 5 3 5 2 5 2 

4 0.3 4 0.3 4 0.2 4 0.2 

3 0.15 3 0.15 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1217 „Helovynas“ („Helloween“) 
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„Helovynas“, tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už laiminčias 

kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Besileidžiantys sklaidos simboliai ant 1, 3 ir 5 būgnų aktyvuoja 7 Raktų Sergėtojo („Keeper 

of the Seven Keys“) funkciją, kurioje galima papildomai aktyvuoti vieną iš 7 funkcijų.  

• Kiekviena funkcija suteikia 5 nemokamus sukimus, išskyrus helovyno nemokamus sukimus 

(„helloween free spins“), kurie suteikia 7 nemokamus sukimus.  

• Sklaidos („Scatter“) simboliai veikia kaip laukiniai („wilds“), tačiau nėra galimi „Aš Gyvas“ 

(„I‘m Alive“), ateities pasaulio („future world“), nemokamo erelio skrydžio („eagle fly free“), 

daktaro Steino („Dr Stein“), laiko žygio („march of time“) ir „Aš noriu išeiti“ („I want out“) 

funkcijų metu. 

• „Aš Gyvas“ („I‘m Alive“) funkcijos metu laukiniai simboliai yra laikomi vienoje pozicijoje 

ir tuomet išsiplečia aukštyn arba žemyn kiekviename sukime, o prisipildžius būgnui simboliai 

dingsta kito sukimo pradžioje.  

• Ateities pasaulio („Future world“) funkcijos metu bet kurie laukiniai simboliai išsiplės, 

užpildydami būgnus.  

• Nemokamo erelio skrydžio („Eagle fly free“) lošimo metu vienas laukinis simbolis patenka 

ant būgnų kiekviename nemokamame sukime, o likę laukiniai pasilieka būgnuose bei keičia 

pozicijas kiekviename sukime.  

• Daktaro Steino („Dr Stein“) funkcijoje visi atsitiktiniu būdu parinkti karališki simboliai 

būgnuose pavirs laukiniais („wild“) simboliais.  

• Laiko žygio („March of time“) funkcijoje laukiniai simboliai yra laikomi būgnuose ir tuomet 

pajuda viena pozicija į kairę kiekvieno sukimo metu, o kai pasiekia 1 būgną, simboliai dingsta 

sekančio sukimo pradžioje. 

• „Aš noriu išeiti“ („I want out“) funkcijoje laukiniai simboliai besileisdami ant būgnų 

išsiplečia. Helovyno nemokami sukimai („Helloween free spins“) suteikia 7 nemokamus 

sukimus su galimybe gauti 7 Raktų Sergėtojų pakartotinius sukimus.  

• 7 Raktų Sergėtojo („The Keeper of the Seven Keys“) funkcijos ratas aktyvuojamas surinkus 

3 sklaidos simbolius.  

• Funkcijos ratas veikia tuo pačiu principu, kaip ir pagrindiniame lošime esanti funkcija.  

 

Išmokėjimai: 

 

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: 500 000 € 
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5 20 5 20 5 20 5 12.5 5 10 5 8 

4 - 4 - 4 10 4 6 4 5 4 4 

3 - 3 - 3 5 3 3 3 2 3 1.5 

      

5 2.5 5 2.5 5 2.5 5 1.5 5 1.5 5 1.5 

4 1.2 4 1.2 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

3 0.6 3 0.6 3 0.6 3 0.4 3 0.4 3 0.4 

 

 

2.1218 „Šventinė Dvasia“ („Holiday Spirits“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Šventinė Dvasia“, tai 3 būgnų kazino lošimas, kuriame kiekvienas būgnas turi po 3 simbolius. Visi 

simboliai atsiranda vienoje krūvoje.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Ebenyzerio laikrodis („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuoja daugiklį bet kuriame sukime. 

Galimi daugikliai yra x2, x3, x4, x5 ir x10. Daugiklis bus aktyvuotas visiems laimėjimams 

individualiame sukime.  

• Krentančios 2 tų pačių simbolių krūvos su aktyviu daugikliu, nelaiminčiuose sukimuose, 

aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją.  

• Pakartotinių sukimų funkcijos, Kalėdų praeities laimėjimo sukimai („win spins of Christmas 

past“), dabarties („present“) arba praeities („past“), tipas priklauso nuo aktyvaus daugiklio.  

• Funkcijos viduje, kiekvieno nelaimingo pakartotinio sukimo užsipildę būgnai tampa lipnūs 

(„sticky“). Dviejų skirtingų būgnų pakartotinių sukimų atveju bus išsuktas tas būgnas, kuris 

turi mažiausią simbolių vertę. 

• Kalėdų praeities laimėjimo sukimų („Win spins of Christmas past“) funkcija bus aktyvuota, 

jei Ebenyzerio laikrodžio („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuos x10 daugiklį ir 

nelaiminčiame sukime bus dvi krūvos tų pačių simbolių. Neapkrautas būgnas pakartotinai 

suksis iki tol, kol bus pasiektas x2 daugiklis ir bus garantuotas laimėjimas.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 160 000 € 
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• Kiekviename pakartotiniame sukime, kuris neturi laimingos kombinacijos, daugiklis 

sumažės, pradedant x5 daugikliu pirmame pakartotiniame sukime. Daugiklis mažės šia 

tvarka: x5, x4, x3, x2. 

• Kalėdų dabarties laimėjimo sukimų („Win spins of Christmas present“) funkcija bus 

aktyvuota, jei Ebenyzerio laikrodžio („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuos x3, x4 arba x5 

daugiklį ir nelaiminčiame sukime bus dvi krūvos tų pačių simbolių. Neapkrautas būgnas 

pakartotinai suksis tol, kol bus garantuotas laimėjimas, o daugiklis išliks toks pat.  

• Kalėdų ateities laimėjimo sukimų („Win spins of Christmas future“) funkcija bus aktyvuota, 

jei Ebenyzerio laikrodžio („Ebenezer‘s clock“) funkcija aktyvuos x2 daugiklį ir 

nelaiminčiame sukime bus dvi krūvos tų pačių simbolių. Neapkrautas būgnas pakartotinai 

suksis iki tol, kol lošėjas laimės arba iki kol bus pasiektas x10 daugiklis.  

• Kiekviename pakartotiniame sukime, kuris neturi laimingos kombinacijos, daugiklis padidės, 

pradedant x3 daugikliu pirmame pakartotiniame sukime. Daugiklis didės šia tvarka: x3, x4, 

x5, x10. 

• Ebenyzerio dovanos („Ebenezer‘s gift“) funkcija gali būti aktyvuota pagrindiniame lošime, 

jei bet kuris daugiklis yra aktyvus „ebenyzerio laikrodžio“ arba Kalėdų praeities laimėjimo 

sukimų („win spins of Christmas past“), dabarties („present“) arba praeities („past“) 

funkcijose.  

• Ebenyzerio dovanos funkcija padvigubins aktyvų daugiklį. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
    

3 16 3 4 3 3 3 2 3 1.4 

    

3 1 3 0.8 3 0.6 3 0.4 

 

 

2.1219 „Medaus Įkarštis“ („Honey Rush“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Medaus Įkarštis“, tai kazino lošimas, kuriame lošiama šešiakampio formos lošimo tinklelyje. 

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: 900 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai nusileidžia į lošimo tinklelį, sukurdami laimėjimus. 5 ar daugiau šalia esančių ir 

sujungtų simbolių grupių sukuria laimėjimus. Išmokamas tik didžiausias simbolių grupės 

laimėjimas. Laimintys simboliai pašalinami iš lošimo tinklelio. Nauji simboliai užpildo 

tuščias vietas. Už to paties simbolio grupes, kurios nėra sujungtos, išmokama kaip už 

skirtingas grupes.  

• Visi laimėjimai kaupiami įkarščio matuoklyje („rush meter“). Kai matuoklis užsipildo, 

suteikiamos atitinkamos funkcijos. Jei matuoklis užsipildė, tačiau funkcijos nebuvo suteiktos, 

aktyvuojama sekanti funkcija eilėje.  

• Pasibaigus visiems efektams lošimas tęsis įprastai. Pasibaigus lošimui, matuoklis grįžta į 

pradinę parinktį.  

• Įkarščio matuoklyje galimi 4 lygiai: 

o 1 lygis – reikalingi 20 laiminčių simbolių. Šis lygis aktyvuoja trano kolonijos („drone 

colony“) funkciją, prieš tai pridedant 1 limpantį laukinį („sticky wild“) simbolį lošimo 

tinklelyje; 

o 2 lygis – reikalingi 40 laiminčių simbolių. Šis lygis aktyvuoja trano kolonijos („drone 

colony“) funkciją, prieš tai pridedant 1 limpantį laukinį („sticky wild“) simbolį lošimo 

tinklelyje; 

o 3 lygis – reikalingi 80 laiminčių simbolių. Šis lygis aktyvuoja trano kolonijos („drone 

colony“) funkciją, prieš tai pridedant 1 limpantį laukinį („sticky wild“) simbolį lošimo 

tinklelyje; 

o 4 lygis – reikalingi 160 laiminčių simbolių. Šis lygis aktyvuoja karalienės kolonijos 

(„queen colony“) funkciją. 

• Kolonijos („Colony“) funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu nelaiminčiuose sukimuose arba 

įkarščio matuoklio metu. Kuomet ši funkcija aktyvuota, pačiame centre esantis simbolis yra 

parenkamas ir klonuojamas taip sukuriant naują laimėjimo kombinacijų grupę. Centrinis 

simbolis negali būti limpantis laukinis („sticky wild“). Yra 3 tipų kolonijos: 

o Trano („Drone“) – sukuria mažiausiai 7 simbolių grupes ir aktyvuoja įkarščio matuoklį; 

o Darbininkas („Worker“) – sukuria mažiausiai 7-15 simbolių ir gali būti aktyvuota 

atsitiktiniu būdu nelaiminčiuose sukimuose. 

o Karalienė („Queen“) – sukuria mažiausiai 20-37 simbolius ir gali būti aktyvuota įkarščio 

matuoklio metu.  

o Limpantis laukinis („Sticky wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir padaugina 

laimėjimus. Šis simbolis pridedamas prie lošimo tinklelio įkarščio matuoklio pagalba ir 

visada užima poziciją antrajame žiede iš išorės. Galimi daugikliai yra x1, x2 ir x3.  

• Kuomet formuojamas grupės laimėjimas, limpantis laukinis simbolis judės į šalia esančią 

tuščią poziciją, prieš pat nusileidžiant naujiems simboliams.  

• Maksimalus limpančių laukinių skaičius yra 3.  

 

Išmokėjimai: 
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35+ 200 100 75 50 20 20 20 20 

30+ 100 50 40 30 10 10 10 10 

25+ 50 30 25 20 7.5 7.5 7.5 7.5 

20+ 40 20 15 10 4 4 4 4 

15+ 15 7.5 6 5 1.5 1.5 1.5 1.5 

14 10 5 4 3 1 1 1 1 

13 8 4 3 2.5 0.8 0.8 0.8 0.8 

12 6 3 2.5 2 0.6 0.6 0.6 0.6 

11 5 2.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

10 4 2 1.5 1.25 0.4 0.4 0.4 0.4 

9 3 1.5 1.25 1 0.3 0.3 0.3 0.3 

8 2.5 1.25 1 0.8 0.25 0.25 0.25 0.25 

7 2 1 0.8 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 

6 1.5 0.75 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 

5 1 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

2.1220 „Hugo Nuotykiai“ („Hugo‘s Adventure“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hugo Nuotykiai“, tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

premijos („bonus“) simbolius.  

• Sklaidos („Scatter“) simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose, o premijos („bonus“) simboliai – 

2 ir 4. Oro aso („Air ace“) funkcija aktyvuojama, kai atsiranda 3 sklaidos („scatter“) 

simboliai.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu, būgnuose gali atsirasti skraidantys laukiniai („flying 

wilds“) simboliai. Atsiradę skraidančių laukinių simboliai kiekvieno nemokamo sukimo 

pradžioje pajudės per vieną poziciją į kairę. Šie simboliai daugina laimėjimus iki maksimaliai 

x16. 

• Povandeninio nuotykio („Underwater adventure“) funkcija aktyvuojama, kai atsiranda 2 

premijos („bonus“) simboliai. Povandeninis laivas („Submarine“) suksis, suteikdamas 

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: 500 000 € 
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pradines 1, 2 arba 3 gyvybes.  Lošėjas tuomet galės pasirinkti vieną iš lobių, kurie gali suteikti 

momentinius prizus, pagrįstus bendru statymu: 

o 1 lygis suteiks x2 arba x4 daugiklius; 

o 2 lygis suteiks x4 arba x7 daugiklius; 

o 3 lygis suteiks x10 arba x14 daugiklius. 

• Maksimalus prizas – x25 daugiklis bendram statymui. Tačiau, kai kurie momentiniai prizai 

gali turėti pavojaus („danger“) funkciją, kuri sumažina gyvybių skaičių.  

• Kai lošėjas nebeturės gyvybių, auksinis povandeninis laivas („golden submarine“) suksis ir 

atskleis bendrą laimėjimo daugiklį x2, x3 arba x5. Daugikliai gali būti sudedami iki bendros 

daugiklio sumos – x20.  

• Bendras laimėjimo daugiklis taikomas visiems laimėjimams. 

 

Išmokėjimai: 

 

    
 

5 50 5 35 5 25 5 20 5 10 

4 7.5 4 6 4 5 4 4 4 2 

3 2.5 3 1.5 3 1.2 3 0.7 3 0.7 

    

5 7.5 5 7.5 5 5 5 5 

4 1.5 4 1.5 4 1 4 1 

3 0.6 3 0.6 3 0.5 3 0.5 

 

 

2.1221 „Ledo Džokeris“ („Ice Joker“) 

 

 

 

„Ledo Džokeris“, tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo tikslas: 

 

• Specialus laukinis („Special wild“) simbolis yra išreikštas kaip ledo džokeris („ice joker“), 

sklaidos („Scatter“) simbolis kaip snaigė („snowflake“).  

• Kiti simboliai yra laukinis („wild“), septynetas („7“), žvaigždė („star“), luitas („bar“), slyva 

(„plum“), vynuogės („grapes“), citrina („lemon“) ir vyšnia („cherry“).  

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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• Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose, tačiau negali atsirasti pakartotiniuose 

sukimuose. 

• Kai ledo džokerio simbolis nusileidžia būgnuose, jis suteikia 3 ledinius pakartotinius sukimus 

(„frozen re-spins“).  

• Ledo džokerio simbolis yra limpantis simbolis ir išsiplečia su kiekvienu pakartotiniu sukimu. 

Šis simbolis yra pašalinamas, vos tik užpildo būgną.  

• Nusileidęs papildomas ledo džokeris atnaujina likusius pakartotinius sukimus iki 3. Viso 

lošėjas vieno lošimo metu gali gauti 50 pakartotinių sukimų. 

• Papildomi ledo džokerio simboliai gali nusileisti būgnuose su jau išsiplėtusiu ledo džokeriu; 

tokiu atveju naujas ledo džokerio simbolis turės pirmenybę, o senasis ledo džokerio simbolis 

bus pašalintas tarp pakartotinių sukimų.  

• Jei ledo džokeris nusileis būgno centre, jis išsiplės aukštyn arba žemyn. Ledo džokerio 

simbolis gali nusileisti tik 2, 3 arba 4 būgne. 

• Žiemos ratas („Winter wheel“) aktyvuojamas, kai sklaidos („scatter“) simbolis nusileidžia 1, 

3 ir 5 būgne. Lošėjui suteikiamas vienas nemokamas sukimas, 2-7 ledo džokerio simboliai 

gali būti surinkti žiemos rate. 

• Vienas nemokamas sukimas išnaudojamas ir, jei ledo džokeris nenusileidžia, vienas iš 

surinktų ledo džokerio simbolių, neaktyvuoja ledinių pakartotinių sukimų („frozen re-spins). 

Bendras surinktų ledo džokerio simbolių skaičius sumažinamas vienu kartu. 

• Jei nusileidžia daugiau ledo džokerio simolių ledinių pakartotinių sukimų funkcijos 

pabaigoje, vienas iš surinktų ledo džokerio simbolių pridedamas prie būgnų, išskyrus tuos 

atvejus, kai jų nebelieka.  

 

Išmokėjimai: 

 

  
   

5 - 5 - 5 - 5 1000 5 200 

4 - 4 - 4 - 4 200 4 100 

3 - 3 - 3 - 3 50 3 30 

 
    

5 100 5 50 5 50 5 30 5 30 

4 50 4 20 4 20 4 15 4 15 

3 20 3 10 3 10 3 5 3 5 

 

 

2.1222 „Pragaro Džokeris“ („Inferno Joker“) 

 

Bendroji informacija: 
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„Pragaro Džokeris“, tai 5 būgnų ir 5 mokėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra po 3 simbolius 

kiekviename būgne 

 

Lošimo tikslas: 

 

• Vienas pragaro džokerio sklaidos („inferno joker scatter“) simbolis, besileisdamas ant 3 

būgno, aktyvuoja pragaro džokerio pakartotinius sukimus („inferno joker re-spins“).  

• 3 būgnas, kartu su kitais būgnais, yra užlaikomas su džokerio simboliu, visi kiti būgnai gauna 

nemokamus pakartotinius sukimus.  

• Šios funkcijos metu visi džokerio simboliai pakeičiami į pragaro džokerio simbolius.  

• Jei bent vienas simbolis nusileidžia bet kuriame kitame būgne, būgnas užlaikomas ir lošėjui 

suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas.  

• Funkcija tęsiasi kol nelieka džokerio simbolių arba kai pragaro džokerio sklaidos simbolis 

užpildo visus būgnus. 

• Lošime taip pat yra pasirinktinė statymo funkcija, kurios metu lošėjas gali padvigubinti 

bendrą laimėjimą arba bet kurį sukimą pagrindinio lošimo metu, atspėdamas paslėptos kortos 

spalvą ar simbolį.  

• Statymo lošimas gali būti lošiamas iki 5 kartų. 

 

Išmokėjimai: 

 

  
   

5 2500 5 500 5 75 5 75 5 25 

4 375 4 75 4 25 4 9 4 9 

3 125 3 25 3 9 3 3 3 3 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

   

5 25 5 25 5 25 

4 9 4 9 4 9 

3 3 3 3 3 3 

2 - 2 - 2 - 

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 250 000 € 
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2.1223 „Linksmasis Rodžeris 2“ („Jolly Roger 2“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Linksmasis Rodžeris 2“ tai 5 būgnų ir 3 eilučių bei 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 4 daugiausiai išmokantys simboliai – lobių skrynia („treasure chest“), deimantas 

(„diamond“), auksinis kryžius („golden cross“) ir piratų žiedas („pirate ring“) ir 5 mažiausiai 

išmokantys simboliai. 

• Kompaso („Compass“) funkcija gali būti aktyvuota atsitiktiniu būdu bet kuriame pagrindinio 

lošimo sukime. Ši funkcija gali suteikti atsitiktinį daugiklį iki x10. Galimi daugikliai yra: x2, 

x3, x5, x8 ir x10. Ši funkcija taip pat gali būti aktyvuota kartu su kitomis funkcijomis. 

• Premijos ieškojimo funkcija („Bonus quest feature“) aktyvuojama, kai atsiranda 3 sklaidos 

simboliai. Iš 12 žemėlapių lošėjas turi surinkti 3 derančius funkcijų simbolius, kad būtų 

suteiktas mini funkcijos laimėjimas.  

• Premijos ieškojimo funkcija gali suteikti 1 iš 4 funkcijų – momentinio prizo („instant prize“), 

romo butelio nemokamus sukimus („bottle of rum free spins“) ir lobių paieška („treasure 

hunt“). 

• Momentinio prizo funkcija suteikia kreditų prizą. Galimi kreditų prizai yra: x2, x3, x4, x5, 

x6, x7, x8, x9, x10, x15 ir x20 bendram statymui. 

• Romo butelio nemokami sukimai („Bottle of rum free spins“) suteikia sukimą funkcijos 

pradžioje. Laukiniai būgnai („Wild reel“) suteikia pilnai sukrautą laukinį atsitiktiniame 

būgne.  

• Lošėjas gali rinkti romo butelius iki tol, kol gauna vieną užnuodytą butelį arba 5 laukinių 

būgnų („wild reel“) simbolius. 

• Mūšio nemokami sukimai („Battle free spins“) funkcija prasideda 3 gyvybėmis. Už kiekvieną 

laimėtą mūšį lošėjas laimi gyvybę (maksimaliai 3) ir pralaimi po vieną gyvybę už pralaimėtus 

mūšius.   

• Mūšio funkcijos metu, monetos atsiranda 3x3 lošimo tinklelyje. Laimi tas, kas turi didžiausią 

monetų sumą.  

• Jei lošėjas laimi, nemokami sukimai lošiami su piratų pergalės apdovanojimu, kuriam galioja 

kompaso daugiklis („compass multiplier“). 

 

Išmokėjimai: 

 

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: 500 000 € 
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5 200 5 200 5 150 5 120 5 100 

4 100 4 100 4 70 4 50 4 40 

3 40 3 40 3 30 3 20 3 10 

     

5 50 5 40 5 30 5 20 5 20 

4 25 4 20 4 15 4 10 4 10 

3 5 3 4 3 3 3 2 3 2 

 

 

2.1224 „Mirusiųjų Palikimas“ („Legacy of Dead“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mirusiųjų Palikimas“, tai 5 būgnų ir 10 laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis veikia kaip laukinis („wild“) ir pakeičia visus kitus simbolius. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. Lošėjui suteikiami papildomi 

8 nemokami sukimai. 

• 1 reguliarus simbolis (išskyrus sklaidos) parenkamas atsitiktiniu būdu, kad taptų specialiu 

išsiplečiančiu simboliu nemokamų sukimų lošime.  

• Kai nusileidžia pakankamas simbolių skaičius, jie išsiplečia ir padengia visas būgnų 

pozicijas. Šiems simboliams nereikia atsidurti šalia vienas kito, kad susidarytų laiminčios 

kombinacijos.  

• 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių aktyvuoja pakartotinius nemokamus sukimus.  

• Lošėjui suteikiami papildomi 8 nemokami sukimai. Taip pat atsitiktiniu būdu parenkamas 

specialus išsiplečiantis simbolis. 

• Lošime taip pat yra ir statymo („gamble“) funkcija, kurios metu lošėjas gali padvigubinti 

laimėjimą arba pagrindinio lošimo sukimą, atspėdamas paslėptos kortos spalvą arba simbolį.  

• Statymo lošimas gali būti lošiamas iki 5 kartų iš eilės. 

 

Išmokėjimai: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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5 5000 5 5000 5 1600 5 600 5 600 

4 1000 4 1000 4 300 4 80 4 80 

3 100 3 100 3 30 3 20 3 20 

2 10 2 10 2 5 2 5 2 5 

     

5 120 5 120 5 80 5 80 5 80 

4 30 4 30 4 20 4 20 4 20 

3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1225 „Laukinis Goblinas“ („Leprechaun Goes Wild“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinis Goblinas“, tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose ir yra naudojamas aktyvuojant 

funkcijas. Papildomai, sklaidos simbolis gali tapti laukiniu („wild“) simboliu ir pakeisti visus 

kitus simbolius. 

• Laukinis simbolis atsiranda visuose būgnuose, pakeisdamas visus simbolius, išskyrus 

sklaidos. Kiekvienas būgnas turi skirtingą laukinį simbolį 

• Airiškos sėkmės („Luck of the Irish“) funkcija aktyvuojama, kai 2 sklaidos simboliai 

atsiranda būgnuose. Tuomet yra aktyvuojama viena iš funkcijų: 

o Papildomas laukinis („Extra wild“): 1 laukinis simbolis pridedamas prie kiekvieno būgno. 

o Papildoma sklaida („Extra scatter“): pridedamas 1 sklaidos simbolis, kuris aktyvuoja 

nemokamus sukimus. 

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai atsiranda 3 sklaidos simboliai. Tai atsitinka natūraliai 

arba papildomos sklaidos („Extra Scatter“)  funkcijos metu. Suteikiami pradiniai 7, 9, 11 arba 

13 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: 1 000 000 € 
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• Papildomi 3, 5, 7 arba 9 nemokami sukimai suteikiami, jei 1 arba daugiau limpančių laukinių 

(„sticky wilds“) simbolių atsidūrė būgnuose.  

• Nemokami sukimai gali būti pakartotinai aktyvinami tik vieną kartą. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

5 40 5 20 5 17.5 5 15 5 12.5 5 10 

4 6 4 4 4 3.5 4 3 4 2.5 4 2 

3 3 3 2 3 1.75 3 1.5 3 1.25 3 1 

     

5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 

3 0.25 3 0.25 3 0.25 3 0.25 3 0.25 

 

 

2.1226 „Rašalo Dama“ („Madame Ink“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rašalo Dama“, tai 5 būgnus ir 243 laimėjimo būdus turintis kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Atsitiktinių sukimų metu laukinis rašalo („wild ink“) simbolis gali išsiplėsti nusileisdamas, 

kad pakeistų visus simbolius laukinių būgnuose („reel wild“).  

• Laukinio rašalo („Wild ink“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos 

(„scatter“). 

• Atsitiktiniuose sukimuose paslapties damos būgnų (madame‘s mystery reel“) simbolis 

atsiranda centriniame būgne. Paslapties damos būgnų simboliai transformuojasi į 3 

sutampančių, aukščiausiai išmokančių, tatuiruočių simbolių grupę.  

• Visi paslapties („mystery“) simboliai būgnuose transformuojasi, kad sutaptų su kitais 

simboliais. 

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: 500 000 € 
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• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsirandančių būgnuose, aktyvuos nemokamus sukimus. 12 

nemokamų sukimų su laukinių rašalo („wild ink“) funkcija bus aktyvuota ant kiekvieno 

nusileidusio laukinio simbolio. 6 nemokami sukimai su paslapties damos („madame‘s 

mystery“) funkcija bus aktyvuoti kiekvieno sukimo metu.  

• 3 nemokami sukimai kartu su paslapties damos simboliu aktyvuojami kiekvieno sukimo 

metu, o laukinio rašalo („wild ink“) funkcija aktyvuojama kiekvienąkart nusileidus laukiniam 

simboliui.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 

4 5 4 0 4 2 4 0.8 4 0.6 

3 5 3 0 3 0.5 3 0.4 3 0.3 

  
   

5 2 5 0.8 5 0.8 5 0.6 5 0.6 

4 0.6 4 0.4 4 0.4 4 0.2 4 0.2 

3 0.3 3 0.2 3 0.2 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1227 „Misija Pinigai“ („Mission Cash“) 

 

 

 

„Misija Pinigai“, tai 5 būgnų ir 20 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už laiminčias 

kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Misija Pinigai“ lošime yra 2 šnipų simboliai – agentas Mėlyna („Agent Blue“) ir agentas 

Raudona („Agent Red“), bei papildomi šnipų simboliai – agentas Violetinė („Agent Purple“) 

ir agentas Žalia („Agent Green“), kurie sudaro daugiausiai išmokančius simbolius.  

• Lošime taip pat yra ir 4 mažiausiai išmokantys simboliai.  

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: 500 000 € 



96 

 

• Kiekviename sukime taikiklio („crosshair“) simbolis juda ir atsiranda atsitiktinėse pozicijose 

būgnuose. Jei taikiklio simbolis nusileidžia ant agento Mėlyna arba agento Raudona simbolių, 

jis išsiplečia, užpildydamas būgną ir tampa laukiniu („wild“).  

• Būgnas su laukiniu simboliu yra užlaikomas vienam pakartotiniam sukimui.  

• Taikiklio simbolis dalyvauja pakartotiniuose sukimuose ir jei nukrenta ant agento Mėlyna 

arba agento Raudona simbolių, atsiranda antrasis laukinis simbolis bei aktyvuojamas 

papildomas pakartotinis sukimas. Tai gali kartotis iki kol visi laukiniai arba taikiklio 

simboliai nusileidžia ant agento Violetinė, agento Žalia arba kitų mažiausiai išmokančių 

simbolių. 

• Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, kai taikiklio simbolis nukrenta ant sklaidos 

(„scatter“) simbolio (įskaitant ir pakartotinius sukimus). 8 nemokami sukimai suteikiami iš 

karto.  

• Šauk („Take the shot“) funkcija yra aktyvi nemokamų sukimų lošime ir gali būti aktyvuota 

visų personažų („character“) simbolių. 

• Jei taikiklio simbolis nusileidžia ant sklaidos simbolio nemokamų sukimų lošimo metu, 

suteikiami papildomi 8 nemokami sukimai. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

    

5 1000000 5 300000 5 200000 5 100000 

4 150000 4 100000 4 80000 4 60000 

3 30000 3 25000 3 20000 3 20000 

    

5 50000 5 30000 5 20000 5 20000 

4 25000 4 20000 4 10000 4 10000 

3 10000 3 10000 3 5000 3 5000 

 

 

2.1228 „Naujųjų Metų Turtai“ („New Year Riches“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 500 000 € 
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„Naujųjų Metų Turtai“, tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už 

laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Vidurnakčio laikrodžio („Midnight clock“) yra sklaidos („scatter“) simbolis, laukinis 

(„wild“) simbolis išreikštas kaip šampanas („champagne“), o įžymios vietos („famous 

landmarks“) kaip vienas iš daugiausiai išmokančių simbolių.  

• Baliono korta („Balloon card“), tai mažiausiai išmokantis simbolis.  

• 3 sklaidos simboliai, nusileidę ant būgnų, aktyvuoja Naujųjų metų nemokamus sukimus 

(„New year free spins“) su 10 nemokamų sukimų. Funkcija prasideda su x2 daugikliu ir 

prideda šį daugiklį ant visų tolimesnių sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu: 

o 1 sklaidos simbolis suteikia 2 pakartotinius sukimus; 

o 2 sklaidos simboliai suteikia 4 pakartotinius sukimus; 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 6 pakartotinius sukimus. 

• Pakartotinių sukimų metu sklaidos simboliai neatsiranda. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 250 5 50 5 25 5 15 5 10 

4 12.5 4 5 4 3 4 2.5 4 2 

3 2.5 3 1 3 0.75 3 0.75 3 0.5 

    

5 5 5 2.5 5 2.5 5 2 

4 1.5 4 1 4 1 4 0.75 

3 0.5 3 0.25 3 0.25 3 0.2 

 

 

2.1229 „Nyja Hiustonas – Auksinė Riedlentė“ („Nyjah Huston – Skate for Gold“) 

 

 

 

 

 

 

 

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: 500 000 € 
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„Nyja Hiustonas – Auksinė Riedlentė“, tai 5 būgnų ir 3 eilučių kazino lošimas, turintis 10 laimėjimo 

linijų. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 4 triuko („trick“), 1 laukinis („wild“), 1 išsiplėtusios laukinės riedlentės 

(„expanded wildboard“), 1 auksinės laukinės riedlentės („golden wildboard“) ir čiuožimo 

(„skate“) simboliai. 

• Bet kuriame pagrindinio lošimo sukime, jei kombo matuoklis („combo meter“) yra 

aktyvuotas, jis rodys triukų kiekį, o jei triuko simbolis nusileis ant būgnų, bus aktyvuotas 

laukinės riedlentės pakartotinis sukimas („wildboard re-spin“). Tuomet būgnai bus 

pakartotinai išsukti ir atsiras du laukiniai simboliai, iš kurių vienas išsiplės.  

• Išsiplėtęs laukinis simbolis užpildys kiekvieną būgnų poziciją. Jei išsiplėtęs laukinis pavirs 

auksiniu laukinės riedlentės simboliu, jis suteiks x2, x3, x5 arba x10 daugiklius. 

• Čiuožimo („Skate“) aktyvuojamas, kai būgnuose atsiranda auksiniai S, K, A, T, E simboliai 

ir sudaro žodį „skate“. Šie simboliai turi būti išdėstyti iš kairės į dešinę; S – 1 būgne, K – 2 

būgne, A – 3 būgne, T – 4 būgne, o E – 5 būgne. 

• Nemokamų sukimų lošime, kombo matuoklis yra aktyvus kiekvieno sukimo metu ir nurodo 

3 triukų simbolius.  

• Kai kombo matuoklis prisipildo, aktyvuojami laukinės riedlentės pakartotiniai sukimai ir  2 

ar daugiau nemokamų sukimų, o nauja triuko simbolių grupė sudaroma kitam sukimui. 

• Jei tiek laukinės riedlentės pakartotinių sukimų, tiek čiuožimo funkcijos aktyvuojamos, 

laukinės riedlentės pakartotiniai sukimai lošiami pilnai, prieš tai, kai pagrindinis lošimas 

pereina į nemokamus sukimus. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

5 400 5 250 5 200 5 150 5 100 5 50 

4 80 4 50 4 40 4 30 4 20 4 10 

3 40 3 25 3 20 3 15 3 10 3 5 

  
   

5 50 5 50 5 50 5 30 5 30 

4 10 4 10 4 10 4 6 4 6 

3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 
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2.1230 „Aštuonkojo Turtai“ („Octopus Treasure“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aštuonkojo Turtai“, tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už 

laimingas kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lobių skrynios („Treasure chest“) simboliai aktyvuoja 1 iš 4 funkcijų.   

• 4 funkcijos gali būti aktyvuotos atsiradus lobių skrynios („treasure chest“) simboliams:  

• Laukinių monetos („Wild coins“) funkcija: lošėjas renkasi 3 monetas, kad sužinotų, kuris 

simbolis pavirs laukiniu („wild“).  

• Aukso krūvos („Gold pile“) funkcija: aštuonkojo („octopus“) simboliai transformuojasi, kad 

suteiktų  daugiau laimėjimų. 

• Turtų grobimo („Treasure Grab“) funkcija: aštuonkojo simbolis renka turtų („treasure“) 

simbolius ir išmoka momentinius prizus (10, 8, 6, 4 monetas). Funkcija pakartotinai sukasi 

iki kol nebelieka naujų simbolių. 

• Laukinių būgnų („Wild reels“) funkcija: lošėjas renkasi puodą, kad galėtų transformuoti visą 

būgną su laukinių simboliais.  

• 3 sklaidos simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja rakto pakartotinius sukimus 

(„key re-spins), kurių tik rakto („key“) simbolis gali nusileisti kiekviename būgne. Šie 

simboliai negali išmokėti, tačiau yra kaupiami.  

• Surinktų rakto simbolių skaičius lošimo pabaigoje nulems lobio sukimų („treasure spins“) 

skaičių, kuris minimaliai gali būti 5, o maksimaliai – 10 bei gali būti pakartotinai aktyvintas. 

• Lobio sukimai („Treasure spins“) aktyvuoja rakto pakartotinius sukimus („key re-spins“). 

Lobio sukimų lošimo metu kiekvienas sukimas suteikia atsitiktinę premijos funkciją.  

• Kiekvienas naujas rakto simbolis, nusileidęs ant būgnų, suteikia po vieną sukimą.  

• Lobio sukimų skaičius yra limituotas. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 5 5 3.5 5 3 5 2.5 5 2 

4 2 4 1.5 4 1.5 4 1.25 4 1 

3 1 3 0.5 3 0.5 3 0.4 3 0.35 

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: 500 000 € 
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5 2 5 1.5 5 1 5 1 

4 1 4 0.75 4 0.75 4 0.5 

3 0.35 3 0.25 3 0.25 3 0.2 

 

 

2.1231 „Kiaulės Banko ferma“ („Piggy Bank Farm“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kiaulės Banko Ferma“, tai 5 būgnų, 4 eilių ir 50 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už 

laimingas kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Nusileidę plaktuko („hammer“) simboliai, 5 būgne, aktyvuos kiaulės banko sukimus („piggy 

bank spins“).  

• 3 sukimai suteikiami iš karto, vos nusileidus kiaulės banko simboliams. Kiaulės banko 

(„Piggy bank“) simboliai užlaikomi kaip limpantys simboliai ir gali sudaryti simbolių grupę 

iš 2x2, 3x3, 4x4 ir 5x4, o mega kiaulės banko („mega piggy bank“) simbolių pilnas lošimo 

tinklelis suteikia iki x500 daugiklį bendram statymui.  

• Funkcija prasideda su 3 gyvybėmis; gyvybė prarandama, kai sukimo metu nenukrenta nė 

vienas kiaulės banko simbolis.  

• Kiaulės banko sukimai tęsiami iki kol visos gyvybės išnaudojamos.  

• Viduje kiaulės banko simbolio esantys prizai atskleidžiami kiaulės banko sukimų lošimo 

pabaigoje. 

• Krentantys sklaidos („scatter“) simboliai 1, 3 ir 5 būgnuose aktyvuoja nemokamus sukimus 

su galimybe pakartotinai aktyvinti 3 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų lošime, plaktuko („hammer“) simboliai gali atsirasti bet kurioje kiaulės 

banko sukimų vietoje.  

• Daugybė plaktuko („hammer“) simbolių būgnuose aktyvuos x10 daugiklį kiaulės banko 

sukimų bendram laimėjimui.  

• Pilnas kiaulės banko simbolių lošimo tinklelis suteiks iki x5000 daugiklį bendram statymui, 

priklausomai nuo funkcijos metu aktyvuoto daugiklio. 

 

Išmokėjimai: 

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: 500 000 € 
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5 50 5 24 5 12 5 8 5 4 

4 16 4 12 4 6 4 4 4 2 

3 8 3 6 3 3 3 2 3 1 

     

5 1.6 5 0.8 5 0.8 5 0.4 5 0.6 

4 0.8 4 0.4 4 0.4 4 0.3 4 0.3 

3 0.4 3 0.2 3 0.2 3 0.15 3 0.15 

 

 

2.1232 „Triušio Urvo Turtai“ („Rabbit Hole Riches“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Triušio Urvo Turtai“, tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo eilių kazino lošimas, kuriame yra 4 

daugiausiai išmokantys simboliai, taip pat standartinis laukinis („standard wild“). 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsirasti ant bet kurio simbolio viršaus  pagrindiniame ir 

karalienės armijos nemokamų sukimų („queen‘s army free spins“) lošimuose.  

• 3 sklaidos („scatter“) simboliai aktyvuoja triušio urvo premijos („rabbit hole bonus“) lošimą. 

Premijos („Bonus“) simboliai išrinks, kuri nemokamų sukimų funkcija bus suteikta lošėjui. 

Kiekvienas triušio urvo simbolis yra susijęs su tam tikra funkcija: 

• Žalias triušio urvo („Green rabbit hole“) simbolis yra arbatos vakarėlio pasirenkamos 

premijos („tea party pick bonus“) funkcija; 

• Mėlynas triušio urvo („Blue rabbit hole“) simbolis yra Česterio katės pakartotinio sukimo 

(„Cheshire cat  re-spins“) funkcija; 

• Geltonas triušio urvo („Yellow rabbit hole“) simbolis yra bokšto jėgos nemokamų sukimų 

funkcija; 

• Raudonas triušio urvo („Red rabbit hole“) simbolis yra karalienės armijos nemokamų sukimų 

(„queen‘s army free spins“) funkcija.  

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: 500 000 € 
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• Arbatos puodelio vakarėlio pasirenkamos premijos („Teacup party pick bonus“) funkcija 

suteikia 1 nemokamą sukimą kartu su 1 daugiausiai išmokančiu simboliu. Po šio sukimo, 

lošėjas galės rinktis tarp 4 arbatos puodelio („teacup“) simbolių. 

• Pasirinkus arbatos puodelio („teacup“) simbolį bus atskleistas vienas iš daugiausiai 

išmokančių simbolių; kiekvienas toks simbolis būgnuose suteiks momentinį prizą arba x2, 

x4, x6 arba x8 daugiklius bendram statymui.  

• Česterio katės pakartotinių sukimų („Cheshire cat re-spins“) lošime lošėjui bus suteiktas 1 

pakartotinis sukimas. Česterio katės laukinis („Cheshire cat wild“) simbolis yra aktyvus šios 

funkcijos metu. Jis atsiras pirmajame nemokamame sukime ir garantuos laimėjimą.  

• Kiekvienas laimintis sukimas suteiks papildomą pakartotinį sukimą. Funkcija pasibaigs, kai 

nebeliks laimingų kombinacijų.  

• Pakartotinių sukimų skaičius nėra limituotas. 

• Bokšto jėgos nemokamuose sukimuose („Tower power free spins“) lošimas suteiks 7 

nemokamus sukimus.  

• Raudono bokšto („Red tower“) ir balto bokšto („white tower“) laukiniai simboliai yra aktyvūs 

šios funkcijos metu, pakeisdami standartinius laukinius. Šios funkcijos pradžioje lošėjas turės 

pasirinkti raudoną arba baltą bokštą. Nemokamų sukimų lošime galima rinkti bokšto 

(„tower“) simbolius būgnuose.  

• Jei lošėjo pasirinktas bokšto simbolis surinks daugiausiai efektų nemokamų sukimų lošimo 

pabaigoje, jam bus suteiktas x2 daugiklis funkcijos laimėjimui.  

• Karalienės armijos („Queen‘s army“) funkcijoje lošėjui suteikiami pradiniai 8 nemokami 

sukimai; karalienės laukiniai („queen wild“) simboliai pakeičia standartinius laukinius 

simbolius. Tik karalienės laukiniai ir karalienės armijos simboliai atsiranda būgnuose šios 

funkcijos metu. 

• Jei nemokamame sukime iškrenta 3 sklaidos simboliai, lošėjui suteikiami papildomi 3 

nemokami sukimai.  

• Kiekvienos laimėjimo linijos laimėjimo daugiklis padidės vienu kartu.  

• Daugiklis bus aktyvus ir kituose nemokamuose sukimuose. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

3 - 3 20 3 8 3 6 3 4 

 
    

3 2 3 1 3 0.8 3 0.6 3 0.4 
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2.1233 „Atogrąžų Magijos Bingo“ („Rainforset Magic Bingo“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti iki 4 kortelių, kurias galima įjungti/išjungti paspaudus atskirai ant 

kortelių. Paspaudus Naujos Kortelės („New Cards“) mygtuką, lošėjas gali pakeisti visų 

kortelių numerius. Lošimo metu iš 90 kamuoliukų bus ištraukta 30. Laiminčios kombinacijos  

bus rodomas ant kortelių. Visų tipų prizai bus įteikti, kai kortelėje bus pasiekta keletas 

kombinacijų, tačiau aukščiausios kombinacijos prizas bus įteiktas tik tuo atveju, jei kuri nors 

kortelė turės daugiausiai išmokančią skaičių kombinaciją.  

• Iškritus 30 kamuoliukų aktyvinama papildomo kamuoliuko („extra ball“) funkcija, kurios 

metu reikalingas tik 1 kamuoliukas, kad būtų laimėtas prizas lygus ar didesnis už x8 statymo 

vienai kortelei.  

• Kiekvienos papildomo kamuoliuko funkcijos kaina yra nurodyta lošimo ekrane.  

• Vieno lošimo metu lošėjas gali nusipirkti iki 13 papildomų kamuoliukų. 13-as papildomas 

kamuoliukas atrakinamas, kai lieka vos 1 kamuoliukas, kad būtų laimėtas prizas lygus ar 

didesnis už x200 statymo vienai kortelei.  

• Perimetro kombinacija („Perimeter pattern“) aktyvuos magiškosios gėlės premijos („magic 

flower bonus“) funkciją; lošėjui bus suteikti pradiniai 5 rinkimai. Pasirinkus gėlę galima 

laimėti momentinius prizus. Jei pasirenkamas +1 simbolis, jis suteiks papildomą rinkimą. 

Maksimalus rinkimų skaičius – 8. 

• Paslapties premijos („Mystery bonus“) funkcija suteiks atsitiktinius prizus, aktyvuodama 

bėgių kombinaciją („rail pattern“). 

• Lobių skalūno („Treasure slate“) prizas suteikiamas, kai bingo kombinacija pasiekiama su 30 

arba mažiau kamuoliukų.  

• Norint aktyvinti šią funkciją reikia, kad visos 4 kortelės būtų aktyvios su minimaliu 1 monetos 

statymu kiekvienai kortelei. 

 

 

2.1234 „Ralio Turtai“ („Rally 4 Riches“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 80 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 340 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  
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„Ralio Turtai“, tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra papildomas 

premijos būgnas („bonus reel“), aktyvus kiekviename sukime. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Premijos būgno („Bonus reel“) funkcijos metu gali atsirasti šie simboliai: 

o Daugiklio („multiplier“) simbolis, kuris daugina bet kokią laimėjimo kombinaciją iš 

simbolio vertės; 

o Stūmimo laukinio („Nudge wild“) simbolis, kuris judina laukinių simbolius, kad šie 

užpildytų būgną; 

o Premijos („Bonus“) simbolis, kuris aktyvuoja čempionų lenktynių premijos 

(„championship race bonus“) funkciją. 

o Jei nebelieka laimingų kombinacijų su daugiklio simboliu premijos būgne, aktyvuojama 

pagrindinio būgno pakartotinių sukimų funkcija. 

• Čempionų lenktynių premijos funkcija turi lenktynių veiksmą su 25 pozicijomis visame 

lošimo tinklelyje, įskaitant pradžios ir finišo vietas.  

• Lošėjo ėjimas nusprendžiamas atsitiktiniu būdu, paeinant 6 vietas kiekviename ėjime. 

Nusileidus ant vertingo laukelio, lošėjui bus suteiktas prizas, dauginantis bendro statymo 

vertę.  

• Nitro stumtelėjimo („Nitro boost“) funkcija pastūmės lošėją lošimo tinklelyje per tiek vietų, 

kiek nurodyta dabartiniame laukelyje.  

• Kiekvieno ėjimo metu lošėjo lenktyniavimo pozicija yra rodoma lyderių lentoje 

(„leaderboard“). Lenktynių pabaigoje, lošėjo lenktyniavimo pozicija yra nustatoma pagal 

skirtingų funkcijų rezultatus: 

o 1 vieta – Didžiojo puodo podiumas („Jackpot podium“) premijos lošimas, kuriame galima 

laimėti daugiklius nuo x7 iki x1000.  

o 2 vieta – 4 laimėjimo sukimai („win spins“). Ši funkcija, tai nemokamų sukimų lošimas, 

kuriame laiminčios kombinacijos yra garantuotos kiekviename sukime. Taip pat 

kiekvienas sukimas garantuos daugiklį premijos būgno („bonus reel“) lošime. Stūmimo 

laukinis simbolis yra aktyvus kiekviename laimėjimo sukime. 

o 3 vieta – 4 nemokami sukimai. Vienintelis simbolis premijos būgnų lošime yra daugiklio 

simbolis. Stūmimo laukinis simbolis yra aktyvus kiekviename nemokamame sukime. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
    

3 25 3 25 3 8 3 3 3 2 

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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3 1 3 1 3 0.5 3 0.5 

 

 

2.1235 „Radioaktyvieji 2“ („Reactoonz 2“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Radioaktyvieji 2“, tai 7 būgnų ir 7 eilučių kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami surinkus 5 arba daugiau simbolių grupes, kurios po laimėjimo yra 

pašalinamos ir nauji simboliai užpildo tuščias vietas.  

• Kaskados tęsiasi iki tol, kol nebelieka laimėjimų. 

• Atsitiktinis vienos akies („one-eyed“) simbolis atsiranda kiekviename lošime. Jei šie 

simboliai sukuria laimėjimą, vienas elektrinis laukinis („electric wild“) simbolis yra 

sukuriamas kiekvienoje seniau pašalinto simbolio pozicijoje.  

• Fluktometro („Fluctometer“) funkcija surenka visus kintančius simbolius ir suteikia 1, 2 arba 

3 elektrinius laukinius simbolius atsitiktiniu būdu, kai visi laimėjimai ir kaskados išmokėtos.  

• Kvantometro („Quantumeter“) funkcija turi 4 lygius ir gali talpinti iki135 įkrovos („charge“) 

simbolių: 

o 1 lygis reikalauja surinkti 55 įkrovos („charge“) simbolius; 

o 2 lygis reikalauja surinkti 85 įkrovos („charge“) simbolius; 

o 3 lygis reikalauja surinkti 110 įkrovos („charge“) simbolių; 

o 4 lygis reikalauja surinkti 135 įkrovos („charge“) simbolius; 

• Kvantometro funkcija tęsiama net ir po to, kai yra išleidžiami energūnų („energoon“) 

simboliai, tačiau gargantūnų („gargantoon“) simboliai panaikina šią funkciją. 

• Jei kvantometro funkcija pasiekia 3 lygį, gargantūnų laukiniai („gargantoon wilds“) simboliai 

išleidžiami į lošimo tinklelį. 2 lygis išleidžia vieną 2x2 energūno laukinį („energoon wild“) 

simbolį, kurio kaina yra 30 įkrovos simbolių. 1 lygis išleidžia 4 1x1 energūnų laukinius 

simbolius, kurių kaina yra 55 įkrovos simboliai. 

• Jei kvantometro funkcija pasiekia 3 lygį, gargantūnų laukiniai („gargantoon wilds“) simboliai 

išleidžiami į lošimo laukelį.  

 

Išmokėjimai: 

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: 508 300 € 



106 

 

 
 15+ 12+ 10+ 9 8 7 6 5 

 

500 50 20 8 5 3 2 1 

 
 

200 20 10 4 3 2 1 0.8 

 

100 10 5 3 2 1 0.8 0.6 

 

60 6 3 2 1.5 1 0.7 0.5 

 

10 3 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.15 

 

10 3 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.15 

 

3 1 0.8 0.6 0.3 0.2 0.15 0.1 

 

3 1 0.8 0.6 0.3 0.2 0.15 0.1 

 

 

2.1236 „Turtingas Laukinis ir Atėnės Skydas“ („Rich Wilde and the Shield of Athena“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Turtingas Laukinis ir Atėnės Skydas“, tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis yra išreikštas kaip turtingas laukinis („rich wilde“).  

• Sklaidos („Scatter“) simbolis kaip katės laukinis („cat wilde“). Visi kiti simboliai yra Atėnės 

skydo („shield of Athena“), Atėnės šalmo („helm of Athena“), išminties žiedo („ring of 

wisdom“), drąsos pakabuko („pendant of courage“) ir auksinės pelėdos („golden owl“) 

simboliai. Lošime taip pat yra A, K, Q, J, 10 simboliai. 

• Medūzos pakartotinių sukimų funkcija („Medusa re-spin“) yra aktyvi bet kuriame sukime, jei 

laukinis Atėnės skydo („Wild Shield of Athena“) simbolis nusileidžia bet kurioje būgnų 

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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vietoje ir gali suteikti vieną medūzos pakartotinį sukimą. Tokiu atveju, Atėnės skydo („shield 

of Athena“) simbolis pavirs laukiniu simboliu.  

• Visi Atėnės skydo simboliai bus užlaikomi tam tikrose pozicijose šalia laiminčių kombinacijų 

ir būgnai bus pakartotinai išsukti. 

• Jei daugiau Atėnės skydo simbolių arba laiminčių kombinacijų nukris pakartotinio sukimo 

metu, šie simboliai bus užrakinti ir būgnai suksis pakartotinai. Šie veiksmai kartosis iki tol, 

kol nebeliks Atėnės skydo simbolių arba laimingų kombinacijų. Tuomet visos užrakintos 

laiminčios kombinacijos yra išmokamos.  

• Medūzos pakartotinių sukimų funkcijos metu visi laukiniai ir sklaidos simboliai yra 

paverčiami į laukinius Atėnės skydo simbolius.  

• Atsirandantys 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 10, 12 arba 15 medūzos žvilgsnio 

nemokamų sukimų („medusa‘s gaze free spins“).  

• Nemokamų sukimų metu medūzos pakartotiniai sukimai – visada aktyvūs. 

• Nemokami sukimai gali būti pakartotinai aktyvuoti atsiradus 3, 4 arba 5 sklaidos simboliams, 

kurie suteiktų papildomus 10, 12 arba 15 nemokamų sukimų.  

• Jei medūzos pakartotiniai sukimai ir medūzos žvilgsnio nemokami sukimai yra aktyvuoti to 

paties sukimo metu, medūzos pakartotiniai sukimai veiks pirmiau, o vėliau lošimas pereis į 

nemokamų sukimų funkciją.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 10000 5 1000 5 400 5 200 5 100 

4 2000 4 100 4 50 4 50 4 40 

3 100 3 20 3 20 3 10 3 10 

     

5 100 5 50 5 40 5 40 5 30 

4 30 4 20 4 20 4 10 4 10 

3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

 

 

2.1237 „Robino Turtai“ („Riches of Robin“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  
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„Robino Turtai“, tai 15 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame lošiama 5 

stulpelių ir 3 eilių lošimo tinklelyje. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra laukinis („wild“), momentinio prizo („instant prize“), sklaidos („scatter“) 

simboliai ir greitojo smūgio („quick hit“), apiplėšimo pakartotinių sukimų („heist re-spins“) 

ir nemokamų sukimų funkcijos.  

• Momentinio prizo simboliai išreikšti kaip pinigų maišas („money bag“). Momentiniai prizai 

bus suteikti bet kuriame nelaiminčiame sukime, kuriame funkcija dar nebuvo aktyvuota.  

• Pinigų maišai gali turėti didžiojo puodo prizus („jackpot“), kuriuose x20, x100 ar x1000 

daugikliai statymams. 

• Jei būgnuose atsiranda 4 ar daugiau pinigų maišo simboliai, aktyvuojama apiplėšimo 

pakartotinių sukimų funkcija.  

• Pakartotinių sukimų metu pinigų maišai atsiranda ant būgnų. Jei pinigų maišas nusileidžia 

bet kurio pakartotino sukimo metu, pakartotinio sukimo matuoklis sugrįš į 3. Funkcija 

baigsis, kai pakartotinių sukimų matuoklis rodys 0 ir nebeliks pinigų maišo simbolių arba visi 

būgnai bus pripildyti šio simbolio. Visi momentiniai prizai suteikiami pakartotinių sukimų 

funkcijos pabaigoje.  

• Sklaidos simbolis gali atsirasti tik 2 ir 4 stulpelių vidurinėje eilėje. 2 sklaidos simboliai 

aktyvuoja nemokamus sukimus. Suteikiamas atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius ir 

atsitiktinis daugiklis. Nemokamų sukimų gali  būti: 6, 8, 10, 14 arba 20, o daugiklių: 2, 3, 4 

arba 5.  

• Greitojo smūgio ir apiplėšimo pakartotinių sukimų funkcijos gali būti aktyvios nemokamų 

sukimų lošime. Aktyvūs daugikliai suteikiami bet kurioms laiminčios kombinacijoms 

nemokamų sukimų metu.  

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvinta pakartotinai, jei iškrenta 2 sklaidos simboliai. 

Papildomas funkcijos aktyvinimas suteiks dar 2 nemokamus sukimus ir +1 daugiklį likusiems 

nemokamiems sukimams.  

• Jei pasiekiamas daugiklis x10, tolimesni pakartotiniai funkcijos aktyvinimai suteiks 4 

papildomus nemokamus sukimus.  

• To paties sukimo metu gali būti aktyvuotos apiplėšimo pakartotinių sukimų ir nemokamų 

sukimų funkcijos. Tokiu atveju, nemokamų sukimų funkcija bus aktyvuota iškart po 

pakartotinių sukimų. 

 

Išmokėjimai: 

 

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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5 20 5 20 5 10 5 10 5 8 

4 5 4 5 4 3 4 2 4 1 

3 2 3 2 3 1 3 1 3 0.8 

   
  

5 6 5 2 5 2 5 2 5 2 

4 0.8 4 0.5 4 0.5 4 0.5 4 0.5 

3 0.6 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

 

 

2.1238 „Mįslės Būgnai – Turtų Byla“ („Riddle Reels  - A Case of Riches“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mįslės Būgnai – Turtų Byla“, tai 3 būgnų ir 9 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už 

laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 1 sklaidos („scatter“), 4 įtariamųjų („suspect“), 4 ginklų („weapon“) ir 1 laukinis 

(„wild“) simboliai.  

• Laukinis simbolis gali atsirasti kaip daugiklio laukinis („multiplier wild“) simbolis: x2 arba 

x3. Daugikliai gali būti kombinuojami ir sudaryti x27 daugiklį.  

• Sklaidos simbolis, esantis ant bet kurių dviejų būgnų, aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją. 

2 būgnai yra užlaikomi, o likusieji dalyvauja pakartotiniuose sukimuose. Jei kitas sklaidos 

simbolis nenusileidžia pakartotinų sukimų metu, tai aktyvuoja paslapties („mystery“) 

funkciją.  

• Kiekvienas sklaidos simbolis klonuojasi, kad padengtų atitinkamus būgnus bei atskleistų 

įtariamojo arba ginklo simbolį. 3 sklaidos simboliai bet kuriame sukime arba po pakartotinio 

sukimo aktyvuoja premijos („bonus“) lošimą.  

• Lošėjas atsiduria lošimo lentoje, kuri yra sudaryta iš 14 laukelių, kurių kiekviename yra po 1 

užuominos („clue“) kortelę.  

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: 500 000 € 
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• Kiekviena premijos funkcija suteiks 5 užuominas: 1 suteikiama prasidėjus funkcijai, o 4 

ridenant kauliuką. Kiekvienas kauliuko metimas sugeneruos 1-6 vertę, kuri nukels lošėją į 

atitinkamą lentos vietą.  

• Kiekviena užuomina suteiks lošėjui 1, 2 arba 3 nemokamus sukimus ir 1 iš 4 skirtingų 

variacijų. Lošėjas turi surinkti 1, 2 arba 3 laiminčius sukimus nemokamų sukimų funkcijos 

metu, kad būtų atskleista dar viena užuominos kortelė ir renkami užuominos taškai.  

• Užuominos taškai yra nurodomi užuominos taškų matuoklėje. Jei matuoklis užsipildo, 

premijos funkcijos metu, lošėjui suteikiamas mega sukimas („mega spin“).  

• Jei funkcijos pabaigoje, po visų 4 kauliukų metimų, matuoklis pilnai neužsipildo, 

aktyvuojama užuominos taškų rato („clue point wheel“) funkcija, kuri gali suteikti sukimus.  

 

Išmokėjimai: 

 

      

3 324 3 96 3 12 3 12 3 8 3 4 

     

3 2 3 1 3 0.8 3 0.6 3 0.4 

 

 

2.1239 „Odino Žiedas“ („Ring of Odin“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Odino Žiedas“, tai 5 būgnų ir 3 eilučių kazino lošimas, turintis 10 fiksuotų laimėjimo linijų.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Nusileidę 1, 3 ir 5 sklaidos („scatter“) simboliai aktyvuoja 4 nemokamus sukimus.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu kiekvienas sklaidos simbolis, kuris nusileidžia būgnuose, 

suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą.  

• Daugiklio nemokamų sukimų („multiplier free spins“) metu, kiekvienas nusileidęs sklaidos 

simbolis suteiks 1 daugiklio nemokamą sukimą. 

• Odino žiedo funkcija gali aktyvuoti bet kokį sukimą. Vieno pakartotinio sukimo metu, jei 

nusileidžia daugiau nei 1 pasirinktas simbolis, bus aktyvuota draupniro pakartotinių sukimų  

(„draupnir re-spins) funkcija.  

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: 500 000 € 
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• Draupniro pakartotinių sukimų skaičius yra parenkamas atsižvelgiant į kiek parinktų simbolių 

atsirado odino žiedo funkcijoje.  

• Draupniro pakartotinių sukimų funkcijos aktyvavimo metu parinktas simbolis klonuosis į 9 

odino žiedo simbolius. 

• Daugiklio nemokamų sukimų funkcija: sklaidos simboliai odino žiedo funkcijoje aktyvuoja 

daugiklio nemokamus sukimus.  

• Sklaidos simboliai gali atsirasti 2, 3 arba 4 būgnuose vieno pakartotinio sukimo metu. 

Nusileidę sklaidos simboliai ant odino žiedo vieno pakartotinio sukimo metu prideda 1 

papildomą daugiklį (maksimaliai x9). 

• Jei nemokamų sukimų ir odino žiedo funkcijos aktyvuojamos to paties lošimo metu, 

nemokami sukimai prasidės tik tada, kai pakartotiniai sukimai bus išsukti. 

• Jei nemokami sukimai ir daugiklio nemokami sukimai suteikiami vieno lošimo metu, 

aktyvuojami tik daugiklio nemokami sukimai. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 500 5 500 5 400 5 300 5 100 

4 150 4 100 4 80 4 60 4 30 

3 50 3 40 3 30 3 20 3 15 

    

5 60 5 30 5 30 5 10 

4 20 4 15 4 10 4 10 

3 10 3 10 3 5 3 5 

 

 

2.1240 „Atėnės iškilimas“ („Rise of Athena“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Atėnės Iškilimas“, tai 5 būgnų ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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: 500 000 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir 

atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose.  

• Kiekvienas laukinis simbolis suteikia x1, x12 arba x3 daugiklius.  

• Daugikliai kaupiami, kai daugiau nei 1 laukinis simbolis atsiranda laimėjimo linijoje, 

suteikdamas x27 daugiklį. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 12 nemokamų sukimų. Laukinis simbolis yra lipnus 

(„sticky“) iki tol, kol daugiklis baigiasi.  

• Kiekvieno sukimo pabaigoje daugiklis sumažėja vienu kartu. Kuomet nebelieka daugiklio, 

atitinkami laukiniai simboliai yra pašalinami iš būgnų.  

• Papildomi nemokami sukimai negali būti laimėti.  

• Sklaidos simbolis nėra aktyvus nemokamų sukimų lošime. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

5 500 5 150 5 30 5 20 5 15 5 10 

4 20 4 25 4 7.5 4 5 4 4 4 3 

3 1 3 10 3 4 3 3 3 2 3 1 

2 - 2 1 2 - 2 - 2 - 2 - 

     

5 6 5 6 5 4 5 4 5 2 

4 2 4 2 4 1.5 4 1.5 4 1 

3 0.8 3 0.8 3 0.6 3 0.6 3 0.4 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1241 „Mirusiųjų Pakilimas“ („Rise of Dead“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mirusiųjų Pakilimas“, tai 5 būgnų ir 3 eilučių kazino lošimas, turintis 20 fiksuotų laimėjimo linijų. 

 

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: 500 000 € 
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• Daugiausiai ir mažiausiai išmokantys simboliai parenkami atsitiktiniu būdu, kad užpildytų 12 

šalia esančių pozicijų būgnuose, pagrindiniame lošime, ir sudarytų mega simbolių grupes 

(„mega stacks“). 

• 3 rankraščio („scroll“) simboliai, atsirandantys 1, 3, 5 būgnuose, aktyvuoja senovės 

nemokamus sukimus („ancient free spins“) su 10 nemokamų sukimų. 2, 4, 10 papildomi 

sukimai gali būti laimėti atsiradus 1, 2, 3 rankraščio simboliams atitinkamuose būgnuose.  

• Nemokamų sukimų skaičius nėra limituotas. 

• Kiekviename nemokamame sukime, atsitiktinės A-K-Q-J-10 simbolių grupės užpildo 8 iš 

eilės vietas būgnuose.  

• Laukiniai simboliai taip pat atsiranda kaip simbolių grupė, užimdama 6-7 vietas iš eilės.  

• Senovės nemokamų sukimų lošime, Faraono („Pharaoh“) daugiausiai išmokantys simboliai 

išsiplečia būgnuose, bet tik tada, jei jie sukuria laiminčią kombinaciją.  

• Prieš išsiplėsdami, bet kurie laimėjimai, apimantys A-K-Q-J-10 arba laukinius simbolius, yra 

išmokami. 

• Bet kurio sukimo metu (pagrindiniame lošime), gali būti aktyvuota dievų dovanos („gift of 

gods“) funkcija, kurioje 1, 3 ir 5 būgnai yra užpildomi su pasirinktu mega simbolių grupės 

simboliu. 

 

Išmokėjimai: 

 

    
 

5 2500 5 500 5 375 5 250 5 500 

4 250 4 100 4 75 4 50 4 125 

3 50 3 20 3 15 3 10 3 25 

2 10 2 4 2 3 2 2 2 - 

    

5 100 5 75 5 50 5 50 

4 25 4 20 4 15 4 15 

3 5 3 4 3 3 3 3 

2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1242 „Saksonas“ („Saxon“) 

 

 

 

 

 

 

 

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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„Saksonas“, tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už laimingas 

kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimo daugiklis padidėja vienu kartu kiekvienam būgnui, pilnam simbolių grupės.  

• Laukinių („Wild“) simbolių grupės prideda dvigubą daugiklį.  

• Laimėjimo daugiklis grįžta į pradinę parinktį kiekviename sukime, tačiau pereina į 

nemokamų sukimų lošimą.  

• Dainininko („Singer“) ir motociklo sklaidos („motorcycle scatter“) simboliai aktyvuoja 

nemokamų sukimų lošimą su atsitiktiniu sukimų skaičiumi nuo 5 iki 15.  

• Nelimituotas laimėjimo daugiklis yra laikomas virš individualių nemokamų sukimų šios 

funkcijos metu.  

• Nemokami sukimai gali būti pakartotinai aktyvinami atsiradus 2 sklaidos simboliams; 

suteikiami 5-15 nemokamų sukimų.  

 

Išmokėjimai: 

 

 

    

5 50 5 30 5 25 5 20 5 12 

4 10 4 8 4 7 4 6 4 4 

3 2.5 3 2 3 1.5 3 1.2 3 1 

2 - 2 0.4 2 0.2 2 0.1 2 - 

 
 

  

5 10 5 9 5 8 5 7 

4 3 4 2.5 4 2 4 1.5 

3 0.9 3 0.8 3 0.7 3 0.6 

2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1243 „Limpantis Džokeris“ („Sticky Joker“) 

 

Bendroji informacija: 
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„Limpantis Džokeris“, tai 3 būgnų ir 5 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame už laiminčias 

kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis, galintis atsirasti bet kuriame būgne ar sukime, yra išreikštas kaip 

Džokerio simbolis.  

• Jei daugiau nei vienas laukinis simbolis nusileidžia ant būgnų, aktyvuojamas pakartotinis 

sukimas, kuriame laukiniai simboliai yra užlaikomi savo pozicijose visos funkcijos metu. 

• Pakartotinių sukimų metu, būgnuose gali atsirasti daugiau laukinių simbolių. Tai aktyvuoja 

papildomus pakartotinius sukimus, kurie tęsiasi iki tol, kol visos simbolių pozicijos yra 

užpildytos laukiniu simboliu arba iki kol būgnuose nebelieka laukinių simbolių. 

 

• Jei 4 ar daugiau laukinių simbolių atsiranda būgnuose pakartotinių sukimų lošimo pabaigoje, 

aktyvuojamas daugiklių ratas („wheel of multipliers“). 

• Daugiklių rato funkcija suteikia x2, x3, x4, x5 arba x10 daugiklius, kurie padaugina visus 

lošimo laimėjimus. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
 

 
 

3 8 3 5 3 2 3 2 

    

3 1 3 1 3 1 3 1 

 

 

2.1244 „Saldžios Alchemijos Bingo“ („Sweet Alchemy Bingo“) 

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 165 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 8 €  
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„Saldžios Alchemijos Bingo“, tai bingo lošimas, kuriame lošiama 4 kortelėmis, kurios gali būti 

įjungtos / išjungtos.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti iki 4 kortelių, kurias galima įjungti/išjungti paspaudus atskirai ant 

kortelių. Paspaudus Naujos Kortelės („New Cards“) mygtuką, lošėjas gali pakeisti visų 

kortelių numerius. Lošimo metu, iš 90 kamuoliukų bus ištraukta 30.  

• Laiminčios kombinacijos  bus rodomas ant kortelių.  

• Visų tipų prizai bus įteikti, kai kortelėje bus pasiekta keletas kombinacijų, tačiau aukščiausios 

kombinacijos prizas bus įteiktas tik tuo atveju, jei kuri nors kortelė yra pasidengusi 

daugiausiai išmokančia kombinacija. 

• Iškritus 30 kamuoliukų aktyvinama papildomo kamuoliuko („extra ball“) funkcija, kurios 

metu reikalingas tik 1 kamuoliukas, kad būtų laimėtas prizas, lygus ar didesnis už x8 statymo 

vienai kortelei.  

• Kiekvienos papildomo kamuoliuko funkcijos kaina yra nurodyta lošimo ekrane.  

• Vieno lošimo metu lošėjas gali nusipirkti iki 13 papildomų kamuoliukų. 13-as papildomas 

kamuoliukas atrakinamas, kai lieka vos 1 kamuoliukas, kad būtų laimėtas prizas, lygus ar 

didesnis už x200 statymo vienai kortelei.  

• Galios eleksyro premijos („Elixir of Power Bonus“) funkcija aktyvuojama, kai pasiekiama 

perimetro kombinacija. Pasirinkus šokolado plytelę („chocolate tile“) yra atskleidžiamas tam 

tikras eleksyras, turintis vieną iš šių: monetų prizą, daugiklio prizą arba X simbolį.  

• Lobių skrynios („Treasure Chest“) funkcija suteikia laimėjimą, įvykus laimingai bingo 

kombinacijai su 30 arba mažiau kamuoliukų. Tačiau, norint pasiekti šį laimėjimą, visos 4 

lošėjo kortelės turi būti aktyvios su minimaliu 1 monetos statymu (kiekvienai kortelei). 

 

 

2.1245 „Testamentas“ („Testament“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Testamentas“, tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų kazino lošimas, kuriame būgnai 

išsiplečia iki 2400 mokėjimo eilučių. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Maksimalaus laimėjimo suma: 835 750 € 

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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• Kaukolės („Skull“) simbolis pasikeičia į laukinį („wild“) simbolį atsitiktinio sukimo metu ir 

visuose nemokamuose sukimuose.  

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

• Bet kuriame būgne nusileidę 2 sklaidos simboliai aktyvuoja dainos funkciją („song feature“). 

Pasibaigus bet kuriai funkcijai, aktyvuojama dainos funkcija pasirenkama šia seka: juodosios 

žemės šaknys („dark roots of earth“), erškėčių  sostas („throne of thorns“), šaltas apkabinimas 

(„cold embrace“).  

• Dainos funkcija susideda iš 3 nemokamų sukimų, kurio kiekvienas turi skirtingas funkcijas.  

• Juodųjų žemės šaknų funkcijos metu, jei būgnuose atsiras laukinis simbolis, jis išsiplės į viršų 

arba apačią.  

• Šalto apkabinimo funkcijos metu, jei būgnuose atsiras laukinis simbolis, jis bus sulaikytas 

vietoje iki likusių nemokamų sukimų lošimo pabaigos.  

• Erškėčių sosto funkcijos metu būgnai išsiplės į 4-5-6-5-4, suteikdami 2400 laimėjimo būdus.  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja pakilimo sukimus („rise up spins“) su 9 

nemokamais sukimais. Šios funkcijos metu, jei sklaidos simbolis nusileidžia ant būgnų, jis 

sunaikina simbolio užlaikymą ir padidina laimėjimo būdų skaičių.  

• Jei užlaikymas sunaikinamas, aktyvuojami testamento sukimai („testament spins“). 

• Jei testamento sukimai aktyvuojami, 3 papildomi nemokami sukimai pridedami prie likusių 

sukimų skaičiaus. Testamento sukimų funkcijos metu visos dainų funkcijos yra aktyvios. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 15 5 12.5 5 10 5 7.5 5 5 

4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 

3 3 3 2.5 3 2 3 1.5 3 1 

     

5 2.5 5 1 5 1 5 0.5 5 0.5 

4 1 4 0.5 4 0.2 4 0.2 4 0.2 

3 0.5 3 0.2 3 0.1 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1246„Turtuoliai“ („That‘s Rich“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  
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„Turtuoliai“, tai 5 būgnų ir 10 laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje ir pakeisti visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“).  

• Laukinis simbolis gali išsiplėsti, užpildydamas bet kurį būgną bet kuriame sukime. Laukinis 

simbolis visuomet išsiplečia laimėjimo sukimuose („win spins“). 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne. 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 

laimėjimo sukimų funkciją, kurios metu suteikiami pradiniai 5 sukimai.  

• Kiekvienas laimėjimo sukimas garantuoja bent vieną laiminčią kombinaciją.  

• Laimėjimo sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai (maksimaliai 20 laimėjimo sukimų), šios 

funkcijos metu būgnuose atsirandant sklaidos simboliui.  

• Vienam sklaidos simboliui suteikiami 2 papildomi laimėjimo sukimai.  

• Jei lošėjui jau buvo suteikta 19 laimėjimo sukimų, sklaidos simbolis suteiks 1 papildomą 

laimėjimo sukimą.  

• Laimėjimo sukimo funkcijos metu, laukinis simbolis turės laimėjimo daugiklį. Kiekvieną 

kartą, kai laukinis simbolis atsiras būgnuose, laukinio laimėjimo daugiklis pakils vienu kartu 

(maksimaliai x20). Pakilęs laukinio laimėjimo daugiklis bus suteiktas sekančiam laimėjimo 

sukimui.  

• Momentinis x20 laukinio laimėjimo daugiklis gali būti aktyvuotas paskutiniame laimėjimo 

sukime. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

5 500 5 400 5 350 5 300 5 250 5 250 

4 200 4 150 4 100 4 75 4 75 4 50 

3 50 3 20 3 20 3 10 3 10 3 5 

     

5 150 5 125 5 100 5 75 5 50 

4 50 4 25 4 25 4 20 4 20 

3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

2.1247 „Kalavijas ir Gralis“ („The Sword and the Grail“) 

Maksimalaus laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Kalavijas ir Gralis“, tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame kalavijo 

(„sword“) simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje, o 3 ar daugiau tokių simbolių aktyvuoti 

nemokamų sukimų funkciją.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Gralio simbolis yra laukinis („wild“), kuris gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje ir pakeisti 

visus simbolius, išskyrus kalavijo simbolį. 

• Gralio simbolis gali atsirasti kaip daugiklio laukinis („multiplier wild“) bet kuriame sukime. 

Galimos daugiklio vertės: x2, x5, x10 ir x100.  

• Jei gralio simbolis pakeičia kitą simbolį, kaip daugiklio laukinis, tuomet jis padaugins 

laimėjimą atitinkama daugiklio suma.  

• Vieno sukimo metu atsiradę 3 ar daugiau kalavijo simbolių aktyvuoja progresyvią nemokamų 

sukimų funkciją. Nemokamų sukimų funkcijoje nusileidę papildomi kalavijo simboliai yra 

surenkami, kad padėtų pereiti visas 4 nemokamų sukimų stadijas.  

• Aktyvavus nemokamus sukimus, lošėjas gauna pradinius 5 nemokamus sukimus. 

• Norint pereiti į antrąją nemokamų sukimų stadiją, lošėjas turi surinkti 6 kalavijo simbolius 

pirmos stadijos metu. Perėjus į antrąją stadiją, lošėjui suteikiami pradiniai 5 nemokami 

sukimai, kiekvienam gralio simboliui pritaikant x5 daugiklį.  

• Norint pereiti į trečiąją stadiją, lošėjas turi surinkti 11 kalavijo simbolių pirmos ir antros 

stadijos metu. Perėjus į trečiąją stadiją, lošėjui suteikiami pradiniai 5 nemokami sukimai, 

kiekvienam gralio simboliui pritaikius x10 daugiklį. 

• Norint pereiti į paskutiniąją stadiją, lošėjas turi surinkti 18 kalavijo simbolių pirmos, antros 

ir trečios stadijos metu. Perėjus į paskutiniąją stadiją, lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai, 

kiekvienam gralio simboliui suteikiant x100 daugiklį.  

• Kalavijo simboliai paskutiniosios stadijos lošime neatsiranda. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 50 5 25 5 12.5 5 7.5 5 7.5 

4 5 4 5 4 2.5 4 1.5 4 1.5 

3 2.5 3 2.5 3 1.2 3 1 3 1 

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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5 4 5 3 5 3 5 2 5 2 

4 0.8 4 0.6 4 0.6 4 0.4 4 0.4 

3 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.2 3 0.2 

 

 

2.1248 „Trolių Medžiotojai 2“ („Troll Hunters 2“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trolių Medžiotojai 2“, tai 5 būgnų ir 5 eilučių kazino lošimas, kuriame simboliai leidžiasi žemyn 

lošimo tinklelyje, kad formuotų laiminčias kombinacijas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami, kai atsiranda 3 ar daugiau simbolių iš eilės, horizontaliai arba 

vertikaliai. Visos eilės ir stulpeliai yra aktyvūs, o simboliai gali būti daugybės laiminčių 

kombinacijų dalimi. 

• Laiminčios kombinacijos yra pašalinamos po išmokėjimo. Likę simboliai krenta žemyn, 

užpildydami tuščias vietas, kad sukurtų naujus laimėjimus. Kiekvieno kritimo metu, 

laimėjimo daugiklis yra padidindamas vienu kartu.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir atsiranda vidurinėje lošimo 

tinklelio pozicijoje, kai 3 simbolių laimėjusi kombinacija pašalinama. Laukinis simbolis 

pašalinamas iš lošimo tinklelio tik tuo atveju, jei jis yra vienintelis simbolio tipas likęs lošime.  

• Daugiklio laukinis („Multiplier wild“) simbolis pakeičia visus simbolius ir tokiu būdu 

padidina laimėjimo daugiklį. Galimi daugikliai yra: x1, x2 ir x3. Daugiau daugiklio laukinių 

simbolių nėra sudedami. 

• Kuomet laimima su trolių medžiotojos („troll hunter“) simboliu, ekrane esantis matuoklis 

užsipildo. Laimėjimai, turintys 3, 4 ar 5 simbolius, atitinkamai užpildo matuoklį 1, 2 ar 3 

padalomis.  

• Užsipildžiusios 3 padalos aktyvuoja daugiklio laukinių funkciją. Prieš lošimui prasidedant 1 

arba 2 laukinių daugikliai patalpinami į atsitiktines pozicijas lošimo tinklelyje. Ši funkcija 

gali būti aktyvuojama tik vieną kartą per lošimą. Simboliai pasikeičia po kiekvieno 

aktyvavimo.  

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami susidarius premijos simbolių eilei. Tuomet lošėjas 

renkasi 1 iš 3 pasirinkimų: 

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: 500 000 € 
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o 5 nemokami sukimai su x3 daugiklio laukiniu; 

o 7 nemokami sukimai su x2 daugiklio laukiniu; 

o 9 nemokami sukimai su x1 daugiklio laukiniu. 

• Laimėjimo sukimų („Win spins“) metu, matuokliui užsipildžius 5 padalomis, pakartotinai 

aktyvuojami laimėjimo sukimai su atitinkamai parinktu laukinių daugikliu.  

• Atsiradus visai simbolių eilei lošėjas laimi momentinius prizus. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 50 5 10 5 10 5 10 5 4 

4 3 4 1 4 1 4 1 4 0.4 

3 1 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.2 

    

5 3 5 3 5 2 5 2 

4 0.3 4 0.3 4 0.2 4 0.2 

3 0.15 3 0.15 3 0.1 3 0.1 

 

 

2.1249 „Suktos Seserys“ („Twisted Sister“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Suktos Seserys“, tai 6 būgnų ir 6 eilučių kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami susidarius 5 ar daugiau simbolių grupėms, kurie iškart po laimėjimo 

yra pašalinami, o nauji simboliai užpildo jų vietas. Kaskados tęsiasi iki tol, kol nelieka 

laimėjimo kombinacijų.  

• Visi laimintys grupės narių simboliai užpildo gitaros matuoklį („guitar charge meter“) 1 

padala (maksimaliai gali būti 15 padalų).  

• Grupės funkcija („Band feature“) suteikiama atsitiktiniu būdu, jei matuoklyje yra bent 5 

padalos, visi laimėjimai suskaičiuoti ir daugiau nebėra kaskadų.  

• Grupės nario simbolis parenkamas atsitiktinai kiekvienos funkcijos aktyvavimo pradžioje. 

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: 450 000 € 
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• Riksmo („Scream“) funkcija sunaikina visus šalia esančius ne grupės simbolius. 

• Laukinio ėjimo („Go wild“) funkcija pakeičia visus simbolius į laukinį simbolį. 

• Suvienijimo („Unite“) funkcija pakeičia visus simbolius į pasirinktą simbolį. 

• Piktų tėčių („Angry dads“) simboliai yra laukinės sklaidos („wild scatter“) simbolis, kuris 

renkamas pykčio matuoklyje („anger meter“) (jei šie simboliai formuoja laimėjimo 

kombinaciją su kitais simboliais). 

• 4 piktų tėčių simboliai aktyvuoja „Mes neimsime“ („We‘re not gonna take it“) funkciją, 

tačiau bet kokie papildomi piktų tėčių simboliai perpildo matuoklį ir pakelia laimėjimo 

daugiklį vienu kartu.   

• Lošimo laukelis ištuštėja ir naujas lošimas prasideda su mega grupės („mega band“) simboliu, 

kuris atsiranda, kad išstumtų visus piktų tėčių simbolius iš lošimo laukelio.  

• „Mes neimsime“ funkcija pasibaigia, kai visi piktų tėčių simboliai yra paimti ir nebelieka 

laimėjimų. 

 

Išmokėjimai: 

 
 25+ 20+ 15+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 

 

250 50 20 10 5 4 3 2 1 

 

150 37.5 15 7.5 3.75 3 2.25 1.5 0.75 

 

120 30 12 6 3 2.4 1.8 1.2 0.6 

 

120 30 12 6 3 2.4 1.8 1.2 0.6 

 

100 25 10 5 2.5 2 1.5 1 0.5 

 

50 12.5 5 2.5 1.25 1 0.75 0.5 0.25 

 

40 10 4 2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 

 

30 7.5 3 1.5 0.75 0.6 0.45 0.3 0.15 
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20 5 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

 

20 5 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

 

Simboliai: 

 

Piktas tėtis („Angry Dad“) simbolis. Mega grupė („Mega band“) simbolis. 

  
 

 

2.1250 „Laukinis Kraujas 2“ („Wild Blood 2“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinis Kraujas 2“, tai 6 būgnų ir 4096 laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda 2, 3, 4, 5 (kaip pavieniai simboliai) ir 6 (kaip simbolių 

grupė) būgnuose. Laukinių simbolių grupė suteikia 1 laimėjimo būdą. Laukinis simbolis gali 

pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“), kuris gali atsirasti visuose 

būgnuose. 

• Vampyro šikšnosparnio pakartotinių sukimų („Vampire bat re-spin“) funkcija aktyvuojama 

su laukinių simbolių grupe 6 būgne. Laukinių simbolių grupė juda prie 1 būgno ir suteikia 1 

pakartotinį sukimą. Funkcija negali būti aktyvuojama pakartotinai. Kruvinų nemokamų 

sukimų („Bloodlust free spins“) funkcija negali būti aktyvuojama pakartotinių sukimų metu. 

• Kruvinų nemokamų sukimų („Bloodlust free spins“) funkcija aktyvuojama su 3, 4, 5 arba 6 

sklaidos simboliais, atitinkamai suteikiant 10, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus. Lošėjas 

renkasi vieną iš trijų galimybių: 

• Laura („Laura“): kiekvienas laukinis simbolis išsiplečia viena pozicija aukštyn arba žemyn. 

Aktyvuota vampyro šikšnosparnio pakartotinių sukimų funkcija 2, 3, 4 ir 5 būgnuose pavers 

visus Lauros simbolius į papildomus laukinius simbolius pakartotinių sukimų 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: 500 000 € 
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• Margaret („Margaret“): kiekvienas laukinis simbolis surenkamas. Sukaupti 4 laukiniai 

simboliai padidins laimėjimo daugiklį vienu kartu (maksimaliai iki x5) ir suteiks papildomus 

2 nemokamus sukimus. Kai daugiklis padidės, jis bus pritaikytas kitam sukimui. Aktyvuota 

vampyro šikšnosparnio pakartotinių sukimų funkcija visus Margaret simbolius, esančius 2, 

3, 4 ir 5 būgnuose, pavers į papildomus laukinius simbolius pakartotinių sukimų metu. 

Sklaidos simbolis nėra aktyvus renkantis šią galimybę. 

• Rebeka („Rebecca“): kiekvienas laukinis simbolis daugina laimėjimus x2 arba x3. Daugikliai 

gali būti kombinuojami iki x81. Aktyvuota vampyro šikšnosparnio pakartotinių sukimų 

funkcija visus Rebekos simbolius, esančius 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, pavers į papildomus 

laukinius simbolius pakartotinių sukimų metu. 

• Jei pasirenkama Lauros arba Rebekos galimybės, funkcija gali būti pakartotinai aktyvuota su 

2, 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliais, suteikiant atitinkamai  4, 6, 8, 10 arba 12 papildomų 

nemokamų sukimų. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

6 0 6 750 6 750 6 750 6 600 6 300 

5 0 5 600 5 600 5 600 5 500 5 200 

4 0 4 500 4 500 4 500 4 200 4 100 

3 0 3 100 3 100 3 100 3 40 3 40 

     

6 300 6 200 6 200 6 200 6 200 

5 200 5 150 5 100 5 100 5 100 

4 100 4 80 4 80 4 60 4 60 

3 40 3 30 3 30 3 20 3 20 

 

 

2.1251 „Laukinių Rėmai“ („Wild Frames“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinių Rėmai“ tai 7 būgnų ir 7 eilučių kazino lošimas. 

 

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: 700 000 € 
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• Laimėjimai pasiekiami atsiradus 5 arba daugiau simbolių grupei, kurie iškart po laimėjimo 

yra pašalinami iš lošimo tinklelio, o nauji simboliai užpildo jų vietas.  

• Kaskados tęsiasi iki tol, kol nelieka laimėjimų. Nelaiminčiame sukime gali būti atsitiktinai 

pridėti 4-6 laukiniai simboliai. 

• Laukinių simboliai suformuoja limpantį rėmą („sticky frame“) visose lošimo laukelio 

pozicijose, ant kurių nusileidžia ir pakeičia egzistuojančius rėmus į daugiklius. Tačiau visi 

rėmai išlieka neaktyvūs iki tol, kol laukiniai („wild“) simboliai aktyvuoja rėmų funkciją. 

• Visi laimintys simboliai užpildo matuoklį ir kiekvienas jų prideda po 1 padalą. 20, 40 ir 60 

padalų aktyvuoja transformavimo („transform“), laukinės kortos („wild card“) ir sudužimo 

(„shatter“) funkcijas.  

• Transformavimo funkcija pakeičia visus skirtingus simbolius į vieno tipo simbolius, laukinės 

kortos funkcija atsitiktinai patalpina 3-6 laukinius simbolius, o sudužimo funkcija panaikina 

visus sutampančius simbolius. 

• Laukinių rėmų („wild frame“) funkcija aktyvuojama, jei matuoklis yra užsipildęs su 80 

simbolių. Matuoklis taip pat gali būti perpildytas; kiekvieni papildomi 10 padalų matuoklyje 

suteikia 2 rėmus. 

• Visi simboliai už rėmo paverčiami į laukinius simbolius ir visi rėmai tampa aktyvūs.  

• Kiekvienai laiminčiai simbolių grupei suteikiamas aukščiausiais daugiklis.  

 

Išmokėjimai: 

 

 30+ 25+ 20+ 15+ 12+ 10+ 9 8 7 6 5 

 

500 120 80 60 40 30 20 15 10 6 3 

 

250 60 40 30 20 15 10 7 5 3 1.5 

 

150 40 30 20 15 10 6 4 3 2 1 

 

75 20 15 10 7.5 5 3 2 1.5 1 0.5 

 

25 7.5 5 3 2 1.5 1 0.75 0.5 0.3 0.15 

 

25 7.5 5 3 2 1.5 1 0.75 0.5 0.3 0.15 

 

15 4 3 2 1.5 1 0.75 0.5 0.3 0.2 0.1 

 

15 4 3 2 1.5 1 0.75 0.5 0.3 0.2 0.1 

 

 

2.1252 „Laukinių Skalikų Derbis“ („Wildhound Derby“) 
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„Laukinių Skalikų Derbis“, tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 30 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuris turi 

laukinių šunų („wild dogs“) simbolius, kurie juda po visus būgnus ir suteikia laimėjimus.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime taip pat yra trofėjaus laukiniai („trophy wild“) kartu su 4 šunų ir 4 karališkais 

simboliais.  

• Nusileidę 5 būgne 4 laukinių šunų simboliai aktyvuoja šunų lenktynių („dog race“) funkciją. 

Lošėjas tuomet renkasi vieną iš keturių laukinių šunų simbolių, kad būtų suteiktas laimėjimas.  

• Laukinio šuns simbolis lošimo tinklelyje juda į kairinį būgną, kai toje pačioje eilutėje yra 

auksinio triušio („golden hare“) simbolis. 

• Laimintis laukinio šuns simbolis bus pirmasis simbolis, perėjęs 1 būgną. Nemokami sukimai 

tęsiami iki tol, kol šunų lenktynių („dog race“) funkcijoje atsiranda laimėjimas.  

• Jei pasirinktas laukinio šuns simbolis yra laiminčios kombinacijos dalis, lošimas pereina į 

laimėtojo rato („winner‘s wheel“) funkciją, kurioje yra x3, x3, x4, x5, x10 ir x15 daugikliai.  

 

Išmokėjimai: 

 

 
    

5 3000 5 3000 5 600 5 300 5 150 

4 360 4 360 4 180 4 90 4 45 

3 120 3 120 3 60 3 30 3 15 

    

5 60 5 60 5 30 5 30 

4 18 4 18 4 9 4 9 

3 6 3 6 3 3 3 3 

 

 

2.1253 „Laimėk Žvėrį“ („Win-a-Beest“) 

 

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 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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„Laimėk Žvėrį“, tai 5 būgnų ir 256 laimėjimo linijų kazino lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Žvėries funkcija („Beest mode“) aktyvuos ir pakeis bet kurį sukimą, įskaitant ir nemokamus 

sukimus. Būgnai išsiplečia iki 1024 laimėjimo linijų. Ant tokio sukimo nusileisti gali tik 

„laimėk žvėrį“, laukiniai („wild“), laukinio daugiklių („multiplier wilds“) ir sklaidos 

(„scatter“) simboliai.  

 

• Žvėries funkcijos sukimai („Beest mode spins“) aktyvuojami, kai 3 ar daugiau sklaidos 

simbolių  nusileidžia žvėries funkcijos metu. 3, 4, 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 4, 

6, 8 žvėries funkcijos sukimus.  

• Žvėries funkcijos sukimai, tai nemokami sukimai, kurių metu aktyvi gali būti tik žvėries 

funkcija. Neribotas žvėries funkcijos sukimų skaičius gali būti aktyvintas pakartotinai.  

• Paniško bėgimo sukimai („Stampeding spins“), tai nemokami sukimai, kurių metu būgnai 

išsiplečia, suteikdami 1024 laimėjimo linijas. Ši funkcija turi būti aktyvuota tik standartinio 

sukimo metu. 3, 4, 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 2, 12, 20 nemokamus sukimus.  

• Neribotas nemokamų sukimų skaičius gali būti aktyvintas pakartotinai. Žvėries funkcijos 

sukimai gali būti aktyvuoti kartu su paniško bėgimo sukimais, jei žvėries funkcija – aktyvi.  

• Jei žvėries funkcijos sukimai aktyvuojami, sukimai veikia atskirai nuo paniško bėgimo 

sukimų.  

• Paniško bėgimo sukimai tęsiami, kai žvėries funkcijos sukimų lošimas baigiamas.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

5 5 5 0 5 2.5 5 2.5 5 2 

4 5 4 0 4 1.5 4 1.5 4 1.2 

3 5 3 0 3 1 3 1 3 0.8 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

     

5 2 5 1.5 5 1.5 5 1 5 1 

4 1.2 4 1 4 1 4 0.7 4 0.7 

3 0.8 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

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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2.1254 „Kalėdų Magija“ („Xmas Magic“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kalėdų Magija“, tai 5 būgnų ir 50 laimėjimo linijų kazino lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime esantis laukinis („wild“) simboli, kuris atsiranda 2-5 būgnuose, suteikia laiminčias 

kombinacijas, pakeisdamas visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“). 

• Trys sklaidos Kalėdų senelio („scattered Santa Claus“) simboliai, atsirandantys bet kurioje 1-

3 būgnų pozicijoje, suteikia 4 kartus didesnį laimėjimą ir 10 nemokamų sukimų iš eilės. 

Kiekviename nemokamame sukime 2 nauji laukiniai simboliai yra pridedami prie 2-5 būgnų.  

• Naujai pridėti simboliai yra pridedami prie simbolių krūvos, kad padidintų laiminčių 

kombinacijų galimybę.  

• 10 papildomų nemokamų sukimų gali būti aktyvuoti bet kokių nemokamų sukimų metu, kad 

suteiktų lošėjui galimybę laimėti 20 nemokamų sukimų su išsiplečiančiomis simbolių 

grupėmis iš eilės. 

• Daugiausiai išmokantis simbolis, kuris vaizduoja amalą („misletoe“), atsiranda 4 simbolių 

grupės pavidalu pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošime.  

• Kai nemokami sukimai aktyvuojami, atsitiktinai parenkamas papildomas daugiausiai 

išmokantis simbolis, kad atsirastų kaip simbolių grupė. 

• Lošime taip pat yra statymo („gamble“) funkcija, kuri gali dauginti bendrą laimėjimą arba bet 

kurį sukimą (pagrindiniame lošime), jei lošėjas atspėja paslėptos kortos spalvą arba simbolį.  

• Statymo lošimas gali būti lošiamas iki 5 kartų iš eilės. 

 

Išmokėjimai: 

 

 
     

5 - 5 1000 5 500 5 500 5 400 5 400 

4 - 4 200 4 150 4 150 4 100 4 100 

3 - 3 40 3 40 3 40 3 20 3 20 

2 - 2 10 2 4 2 4 2 - 2 - 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 400 000 € 
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5 400 5 400 5 200 5 200 5 200 5 200 

4 50 4 50 4 30 4 30 4 30 4 30 

3 20 3 20 3 10 3 10 3 10 3 10 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

 

 

2.1255 „Pinigų Siurblys“ („Cash Pump“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pinigų Siurblys“, tai 12 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame lošėjas lošia 

ant 4 lošimo zonų: viršutinės kairės, apatinės dešinės, viršutinės dešinės ir apatinės kairės. Kiekviena 

lošimo zona turi po 5 fiksuotas laimėjimo linijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda centriniame būgne kiekvienoje lošimo zonoje, 

pakeisdamas visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“). 

• Laukinių simbolių grupės („Stacked wilds“) funkcija aktyvuojama, kai bet kuris centrinis 

būgnas yra užsipildęs laukiniais simboliais. Tuomet visi laukiniai simboliai yra klonuojami 

šalia esančiose pozicijose, daugindami bet kurį laimėjimą x1, x2, x3 arba x4 daugikliu.  

• Sklaidos simbolis atsiranda tik centriniame kiekvienos lošimo zonos būgne. 1 sklaidos 

simbolis, atsirandantis kiekvienoje lošimo zonoje, aktyvuoja 7 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu, bet kuris sklaidos simbolis, atsirandantis bet kurioje lošimo zonoje, 

yra surenkamas.  

• Kiekvieną kartą, kai 4 sklaidos simboliai surenkami, lošėjui suteikiami 5 papildomi  

nemokami sukimai, o galimas daugiklis laukinių simbolių grupei padidėja.  

• Pirmasis daugiklis visada padidėja 1 kartu (iš x1 į x2 ir t.t.); antrasis daugiklis padidėja dviem 

kartais (iš x2 į x4); trečiasis daugiklis padidėja 3 kartais (iš x3 į x6); ketvirtasis daugiklis 

padidėja 4 kartais (iš x4 į x8). Daugikliai nėra limituoti iki funkcijos pabaigos. 

 

Išmokėjimai: 

 

     
 

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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3 500 3 250 3 100 3 50 3 25 3 25 

 

 

2.1256 „Atogrąžų Miško Magija“ („Rainforest Magic“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Atogrąžų Miško Magija“, tai 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų kazino lošimas, kuriame yra paslapties 

(„mystery“) simboliai ir nemokamų sukimų funkcija, kartu su paslapties būgnais („mystery reels“). 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime taip pat yra jaguaro laukiniai („jaguar wild“), atogrąžų miško padarų simboliai, 

kurie išreikšti kaip daugiausiai ir vidutiniškai išmokantys simboliai.  

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje vietoje ir pavirsti į bet kurį sutampantį 

(„matching“) simbolį, įskaitant laukinį simbolį.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, kad suteiktų laiminčias kombinacijas.  

• 3 ar daugiau laukinių simbolių, nusileidžiančių bet kurioje būgnų vietoje standartiniame 

sukime, aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.  

o X3 laukiniai simboliai aktyvuoja 6 nemokamus sukimus; 

o X4 laukiniai simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus; 

o X5 laukiniai simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų; 

o X6 laukiniai simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų; 

o X7 laukiniai simboliai aktyvuoja 14 nemokamų sukimų; 

o X8 laukiniai simboliai aktyvuoja 16 nemokamų sukimų; 

o X9 laukiniai simboliai aktyvuoja 18 nemokamų sukimų; 

o X10 laukiniai simboliai aktyvuoja 20 nemokamų sukimų; 

o X11 laukiniai simboliai aktyvuoja 22 nemokamus sukimus; 

o X12 laukiniai simboliai aktyvuoja 24 nemokamus sukimus; 

o X13 laukiniai simboliai aktyvuoja 26 nemokamus sukimus; 

o X14 laukiniai simboliai aktyvuoja 28 nemokamus sukimus; 

o X15 laukiniai simboliai aktyvuoja 30 nemokamų sukimų. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui lošėjas renkasi iš 4 gėlės („flower“) simbolių, 

kurių kiekvienas nulems, kiek pasirodys aktyvių paslapties būgnų nemokamų sukimų metu. 

• Paslapties būgnų pozicijos pasikeis kiekvieno sukimo metu. 

• Paslapties būgnai yra pilni paslapties simbolių, kurie veikia tuo pačiu principu kaip ir 

pagrindiniame lošime, pakeisdami visus sutampančius simbolius į laukinius.  

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 €  

Maksimalaus laimėjimo suma: 500 000 € 
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Išmokėjimai: 

 

     

5 1000 5 500 5 400 5 300 5 200 

4 0 4 100 4 80 4 60 4 50 

3 0 3 50 3 40 3 30 3 20 

     

5 100 5 60 5 60 5 30 5 30 

4 40 4 30 4 20 4 10 4 10 

3 10 3 10 3 10 3 5 3 5 

 

2.1257 „Barbarų Įniršis“ („Barbarian Fury“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Barbarų Įniršis“ – 5 būgnų, 4 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Laukinis simbolis gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Sustojus būgnams laukinis simbolis 

pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų simbolis pasislenka, toks suteikiamas 

laimėjimo daugiklis. Jei lošime vienu metu pasirodo keli laukiniai simboliai, tai suteikti 

laimėjimo daugikliai sumuojami. 

• Lošimo metu pasirodžius trims vienodiems barbarų simboliams gali būti suteikta „Barbarų 

pakartotinis sukimas“ funkcija. Šios funkcijos metu barbarų simboliai pasislenka, kad būtų 

visiškai matomi, ir lieka savo vietose pakartotinio sukimo metu. Laukinis simbolis taip pat 

lieka savo vietoje pakartotinio sukimo metu. 

• Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia funkciją „Įniršio sukimai“. 

Iš laukinių simbolių gautas laimėjimo daugiklis lieka galioti visos funkcijos metu. Suteiktų 

sukimų skaičius priklauso nuo to, kiek kartų reikės stumtelti išsklaidytus simbolius žemyn, 

kad būtų pašalinti iš būgnų. Kiekvienas stumtelėjimas suteikia vieną sukimą. „Įniršio 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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sukimai“ funkcijos metu visada bus suteikiama funkcija „Barbarų pakartotinis sukimas“, jei 

būgnuose pasirodys 3 ar daugiau vienodų barbarų simbolių. Būgnuose pasirodęs sklaidos 

simbolius suteiks papildomus sukimus, kurių skaičius priklausys nuo to, kiek kartų reikės 

stumtelėti išsklaidytą simbolį iš būgno. 

 

Išmokėjimai: 

 

   

x5 10 x5 6 x5 4 

x4 1.20 x4 1 x4 0.80 

x3 0.80 x3 0.68 x3 0.60 

 

     

x5 3 x5 2.40 x5 2 x5 2 x5 2 

x4 0.72 x4 0.72 x4 0.60 x4 0.60 x4 0.60 

x3 0.24 x3 0.24 x3 0.20 x3 0.20 x3 0.20 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1258 „Likimo Monetos“ („Coins of Fortune“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Likimo Monetos“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 601 500 € 
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• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Lošime naudojami dviejų tipų laukiniai („wild“) simboliai: sklaidos („Scatter“) ir drakono 

laukinis („Dragon Wild“) simboliai, kuris pasistumia žemyn.  

• Laukiniai simboliai pakeičia bet kurį simbolį. 

• Lošimo metu būgne pasirodžius trims vienodiems simboliams suteikiama drakono 

stumtelėjimo („Dragon Nudge“) funkcija. Būgną, kuriame pasirodė trys vienodi simboliai, 

uždengia drakono laukinis simbolis, kuris pasislenka viena pozicija žemyn su kiekvienu 

pakartotinu sukimu. 

• Lošimo metu pasirodę 3 ar daugiau išsklaidytų simbolių suteikia laimingų pakartotinių 

sukimų („Lucky Respins“)funkciją.  

• Laimingų pakartotinių sukimų funkcijos metu visi laukiniai simboliai juda į kairę pusę ir 

surenkami, kai tik palieka būgnus. Surinkus tris sklaidos simbolius, laimėjimo daugiklis 

padidinamas 1. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 500 x5 400 x5 300 x5 200 x5 125 x5 125 

x4 80 x4 70 x4 60 x4 50 x4 30 x4 30 

x3 20 x3 15 x3 12 x3 10 x3 8 x3 8 

     

x5 125 x5 100 x5 100 x5 100 x5 500 

x4 30 x4 25 x4 25 x4 25 x4 80 

x3 8 x3 5 x3 5 x3 5 x3 20 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1259 „Kazino Laimintis Sukimas“ („Casino Win Spin“) 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• „Kazino Laimintis Sukimas“– 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Lošime naudojami 3 rūšių laukiniai („wild“) simboliai: 

o Įprastinis laukinis; 

o Išsiplečiantis laukinis; 

o Lošimo simbolis su užrašu „Wild“. 

• Laukinis simbolis pakeičia bet kurį kitą simbolį. 

• 2 ir 4 lošimo būgnuose yra dvi laimingų sukimų karštosios zonos („Win Spin Hotzones“). Jei 

lošimo metu šiose zonose pasirodo du vienodi įprasti lošimo simboliai, suteikiama „suk, kol 

laimėsi“ funkcija („Spin ‘til You Win“),  kurios metu lošiama tol, kol gaunamas laimėjimas. 

Simboliai, kurių pagalba buvo pradėta minėtoji funkcija, tampa laukiniais. 

• Jei funkcijos „suk kol laimėsi“ („Spin ‘til You Win“) metu išsukami būgnai ir jiems sustojus 

nėra gaunamas laimėjimas, suteikiama papildoma funkcija ir pakartotinai išsukami būgnai. 

Papildomos funkcijos: 

o Pirmas sukimas – funkciją inicijavę simboliai pavirsta universaliais. 

o Antras sukimas – suteikiamas laimėjimo daugiklis nuo x2 iki x5. 

o Trečias ir vėlesnis sukimas – plintantis universalus simbolis. 

• Jei laimingų sukimų karštosiose zonose pasirodo įprastinis laukinis simbolis, tai visi 

būgnuose matomi įprasti laukiniai simboliai pavirsta išsiplečiančiais laukiniais simboliais ir 

3 būgne suteikiamas išsiplečiantis laukinis simbolis. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

x5 500 

 

x5 300 

x4 75 

x3 25 

 

x5 250 

x4 60 

x3 20 

x5 200 



135 

 

 

x4 50 

x3 15 

 

x5 150 

x4 40 

x3 10 

 

x5 100 

x4 30 

x3 5 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1260 „Drakono Gentis“ („Dragon Tribe“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo informacija: 

 

• „Drakono Gentis“– 6 būgnų, 4 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laimėjimai išmokami už iš eilės einančius tokius pat simbolius, pradedant kairiuoju būgnu. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis padeda sudaryti didžiausią įmanomą laimėjimą. 

• Laukiniai simboliai gali pasirodyti tik 2 – 5 būgnuose. Simboliai x stūmimo laukinis 

(„xNudge Wild“) išsprogdina po juo esančius simbolius ir kiekvienas stumtelėjimas žemyn 

padidina laimėjimo daugiklį +1, tačiau ne daugiau, kaip iki 6. 

• Surinkus laiminčią simbolių kombinaciją, ši sprogsta ir joje buvę simboliai pranyksta, o jų 

vietoje sukrenta simboliai iš viršaus. Gali būti sudaryta daugiau laiminčių kombinacijų. 

• Lošimo metu pasirodžius 3 premijos simboliams suteikiama 10 „Drakono sukimų“. 

Kiekvienas papildomas premijos simbolis suteikia 3 papildomus sukimus. 

• Lošimo metu pasirodžius x paslapties keliai („xWays Mystery“) simboliui išplečia būgnus 

ir atskleidžia 2 – 3 vienodus simbolis. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Išmokėjimai: 

 

      

x6 3.75 x6 1.50 x6 1.25 x6 1.10 x6 1 x6 0.90 

x5 2.50 x5 1 x5 0.75 x5 0.60 x5 0.50 x5 0.50 

x4 1.25 x4 0.40 x4 0.30 x4 0.30 x4 0.25 x4 0.25 

x3 0.50 x3 0.25 x3 0.20 x3 0.20 x3 0.20 x3 0.20 

      

x6 0.75 x6 0.70 x6 0.60 x6 0.60 x6 0.50 x6 0.50 

x5 0.40 x5 0.40 x5 0.40 x5 0.30 x5 0.30 x5 0.30 

x4 0.20 x4 0.20 x4 0.20 x4 0.15 x4 0.15 x4 0.15 

x3 0.15 x3 0.15 x3 0.15 x3 0.10 x3 0.10 x3 0.10 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1261 „Vaisiai“ („Fruits“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Vaisiai“ – 6 būgnų, 2-3 eilių (priklausomai nuo būgno) lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laimėjimai išmokami už iš eilės einančius tokius pat simbolius pradedant kairiuoju būgnu. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“), 

žaibuojantį sklaidos („lightning bolt scatter“) simbolius ir tuos simbolius, kurie inicijuotų 

limpančių vaisių sukimų („Sticky Fruit Spins“) funkciją. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 291 000 € 
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• Lošimo metu būgnuose pasirodžius 3 ar daugiau simbolių žaibuojančių simbolių 

aktyvuojama žaibuojančių lošimų („Lightning Rounds“) funkcija ir suteikiami 5 sukimai 

siekiant surinkti kuo daigiau simbolių 

• Laimėjimo dydis priklauso nuo to, kiek bus surinkta minėtų simbolių ir koks bus pasiektas 

laimėjimo pagerinimas.  

• Galima surinkti ne daugiau, kaip 12 žaibuojančių simbolių.  

• Papildomi sukimai ir laimėjimo pagerinimai gali būti suteikti būgnuose su 2 eilėmis. 

• Pagrindinio lošimo metu atsitiktinai gali būti suteikta paslapties vyniotojo („Mystery 

Wrappers“) funkcija, kurios metu nuo 4 iki 9 būgnų pozicijų padengiama paslapties 

vyniotojo simboliu. Šie simboliai iki sustojant būgnams pavirsta vienos rūšies, išskyrus 

žaibuojančius simbolius, lošimo simboliu. 

• Lošimo metu pirmuose 2 būgnuose surinkus vienodus simbolius suteikiama pakartotinio 

sukimo funkcija – limpantys vaisių sukimai („Sticky Fruit Respins“). Ši funkcija tęsiama 

tol, kol gaunamas simbolis sudarantis laimingą simbolių kombinaciją. Jei toks simbolis 

negaunamas, funkcija baigiama.  

• Simboliai sudarantys laimingą simbolių kombinacija sukimų metu lieka savo vietose. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x6 500 x6 250 x6 150 x6 90 x6 90 

x5 60 x5 45 x5 35 x5 30 x5 30 

x4 10 x4 8 x4 7 x4 6 x4 6 

x3 5 x3 4 x3 3 x3 2 x3 2 

     

x6 90 x6 70 x6 70 x6 70 x6 70 

x5 30 x5 25 x5 25 x5 25 x5 25 

x4 6 x4 5 x4 5 x4 5 x4 5 

x3 2 x3 1 x3 1 x3 1 x3 1 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1262 „Arlekino Karnavalas“ („Harlequin Carnival“) 

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 tikslas: 

 

• „Arlekino Karnavalas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• 3 eilių aukščio laukiniai („wild“) simboliai gali pasirodyti tik 2-4 būgnuose, o pasirodę 

visada pasislinks, kad būtų matomi visu dydžiu.  

• Kiekvienas pasislinkimas padidina laimėjimo daugiklį +1.  

• Lošimo matu pasirodęs laukinis simbolis – arlekino x stūmimas („Harlequin xNudge“) 

suteikia arlekino pakartotinų sukimų („Harlequin Respin“) funkciją. 

• Pakartotinių sukimų metu arlekino x stūmimo simbolis su kiekvienu pakartotinu sukimu 

judą į kairę pusę, kol pasiekia kairiausią būgną. Šių sukimų metu gali pasirodyti papildomas 

arlekino x stūmimo simbolis.  

• Laimėjimo daugiklis padidinamas 1, kai arlekino x stūmimo simbolis pasislenką į kairę 

pusę. 

• Surinkus 3 premijinius simbolius suteikiami 8 arlekino premijos („Harlequin Bonus“) 

sukimai. Premijos simbolis gali pasirodyti pagrindinio lošimo ar funkcijosarlekino 

pakartotinių sukimų funkcijos metu.  

• Sukimų pradžioje dešiniame būgne pasirodo arlekino x stūmimo simbolis su laimėjimo 

daugikliu x3 ir suteikia arlekino pakartotinių sukimų funkciją. Arlekino x stūmimo 

simbolis, judėdamas į kairę pusę, padidina laimėjimo daugiklį +1, bet ne daugiau kaip iki 

x7. Arlekino premijos metu premijos simbolis veikia kaip universalus simbolis ir 

papildomai suteikia 1 papildomą sukimą.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 15 x5 15 x5 10 x5 7.5 x5 6.25 

x4 - x4 2.5 x4 2 x4 1.75 x4 1.5 

x3 - x3 0.5 x3 0.45 x3 0.4 x3 0.35 

     

x5 5 x5 4 x5 4 x5 3.75 x5 3.75 

x4 1.5 x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 586 100 € 
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x3 0.3 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1263 „Karšta Gryniesiems“ („Hot 4 Cash“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Karšta Gryniesiems“ – 5 būgnų, 2-3 eilių (priklausomai nuo būgno) lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Disko laukinis („Disco Wild“) simbolis gali pasirodyti pagrindinio lošimo metu vidurinio 

būgno centre. Šis simbolis išplis į 1-4 pozicijas, esančias horizontaliai ar vertikaliai. Disko 

laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Lošimo būgnuose naudojamos 4 karštosios zonos („Hot Zones“). Priklausomai nuo 

simbolių, išsidėsčiusių šiose zonose, gali būti suteikta 1 iš 3 funkcijų – super nemokami 

sukimai („Super Freespins“), milžiniški sukimai („Colossal Spins“) ir laimingas ratas 

(„Lucky Wheels“): 

o Karštosiose zonose pasirodę 4 vienodi simboliai suteikia 7 super nemokamus sukimus. 

4 simboliai, suteikę minėtą funkciją, tampa laukiniais simboliais ir lieka savo vietose 

nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu pasirodęs toks pats simbolis, kaip 

nemokamus sukimus inicijavę simboliai, jis taip pat tampa laukiniu ir lieka savo vietoje 

likusių nemokamų sukimų metu. 

o Karštosiose zonose pasirodę 4 tos pačios rūšies simboliai (pvz., vyšnios, septynetai ar 

deimantai) suteikia milžiniškų sukimų funkciją. Šios funkcijos metu 2-4 būgnai tampa 

vienu milžinišku simboliu ir užima minėtų būgnų visas pozicijas. Milžiniškas simbolis 

pakeičia visus tos pačios rūšies simbolius. Milžiniškų sukimų metu laimingi simbolių 

deriniai sudaromi iš kairės ir dešinės pusės. 

o Karštosiose zonose pasirodžius 4 tos spalvos simboliams (pvz., visi mėlyni, žali ar 

raudoni) suteikia funkciją laimingo rato. Šios funkcijos metu iš karto suteikiamas 

laimėjimas. Išsukus lygio pakėlimo simbolį suteikiamas naujas sukimas su didesniais 

laimėjimais, net iki x1000 3 lygyje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 



140 

 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 30 x5 25 x5 20 x5 15 x5 15 

x4 6 x4 5 x4 4 x4 3 x4 3 

x3 0.8 x3 0.6 x3 0.5 x3 0.4 x3 0.4 

    

x5 15 x5 10 x5 10 x5 10 

x4 3 x4 2 x4 2 x4 2 

x3 0.4 x3 0.3 x3 0.3 x3 0.3 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1264 „Karštas Stumtelėjimas“ („Hot Nudge“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Karštas Stumtelėjimas“ – 5 būgnų, 4 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius. 

• Laukinis simbolis gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Sustojus būgnams laukinis 

pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų simbolis pasislenka, toks suteikiamas 

laimėjimo daugiklis. Jei lošime vienu metu pasirodo keli universalūs simboliai, tai suteikti 

laimėjimo daugikliai sumuojami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 241 300 € 
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• Lošimo metu pasirodžius 3 išsklaidytiems simboliams suteikiami 7 nemokami sukimai. 

Nemokamų sukimų metu pasirodžius išsklaidytam simboliui bus suteikti papildomi 

nemokami sukimai.  

• Suteiktų nemokamų sukimų skaičius priklausys nuo išsklaidyto simbolių pozicijos. 

• Lošimo metu pirmuose 2 būgnuose iš kairės pusės pasirodžius 2 vienodiems simboliams 

dyzelio karalius („King of Diesel“), garų karalienė („Queen of Steam“) ar džeko pankas 

(„Jack of Punk“) bus suteikta karšto simbolio stūmimo („Hot Symbol Nudge“) funkcija.  

• Funkciją inicijavę simboliai likusiuose būgnuose pasislinks taip, kad būti visiškai matomi. 

 

   

 

x5 5 x5 3.75 x5 2.5 x5 1.25 

x4 1.25 x4 1 x4 0.75 x4 0.5 

x3 0.4 x3 0.35 x3 0.3 x3 0.2 

   

x5 1.25 x5 1 x5 1 

x4 0.5 x4 0.40 x4 0.4 

x3 0.2 x3 0.15 x3 0.15 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1265 „Ledinis Ledinis Jeti“ („Ice Ice Yeti“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Ledinis Ledinis Jeti“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 €  

Maksimali laimėjimo suma: 441 000 € 



142 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laimėjimai išmokami už iš eilės einančius tokius pat simbolius pradedant kairiuoju būgnu. 

• Lošimo metu gali būti atsitiktinai aktyvuota jeti purtymo („Yeti Shake“) funkcija, kurios 

metu nuo 2 iki 10 ledu padengtų būgnų pozicijų suskils ir taps aktyviomis būgnų 

pozicijomis. 

• Lošimo metu pasirodęs jeti laukinis („yeti wild“) simbolis suteiks ledinių ledinių 

pakartotinių sukimų funkciją („Ice Ice Respins“). Minėtasis simbolis suskaldys nuo 2 iki 3 

ledo luitų ir taip padidins būgnų aktyvią zoną.  

• Funkcija tęsiama tol, kol sukimo metu gaunami savo vietose liekantys simboliai. Jei 

pakartotinio sukimo metu gaunamas savo vietoje liekantis simbolis, tai suteikiamas 

papildomas pakartotinis sukimas.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 25 x5 16 x5 12 x5 10 x5 5 

x4 8 x4 6 x4 5 x4 4 x4 3 

x3 3 x3 3 x3 2 x3 25 x3 1 

    

x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 

x4 3 x4 3 x4 3 x4 3 

x3 1 x3 1 x3 1 x3 1 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1266 „Virtuvės Dramos Suši Manija“ („Kitchen Drama Sushi Mania“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 69 700 € 
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• „Virtuvės Dramos Suši Manija“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Lošime naudojami dviejų rūšių laukiniai („wild“) simboliai, kurie pakeičia visus kitus 

simbolius: 

• Bunšino laukiniai („Bunshin wilds“) simboliai gali padvigubėti ir papildomai užimti dvi 

būgnų pozicijas. Šie simboliai gali pasirodyti tik pagrindinio lošimo 2-4 būgnuose. 

• Jei laimima surinkus tris simbolius atitinkančius suši elementus – lašiša, ryžiai ir soja, tai 

šie simboliai pavirsta simboliais ir suteikiama laukinių sušių nemokamų sukimų funkciją 

(„Wild Sushi Free Spins“). Šios funkcijos metu suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Iš eilės gavus tris ar daugiau laimėjimų bus aktyvuojama kamisabi antrojo šanso 

(„Kamisabi Secod Chance“) funkcija. Ši funkcija padeda gauti papildomus laimėjimus. 

 

Išmokėjimai: 

 

    

x5 500 x5 300 x5 75 x5 100 

x4 50 x4 40 x4 20 x4 30 

x3 10 x3 9 x3 5 x3 7 

    

x5 75 x5 75 x5 50 x5 50 

x4 20 x4 20 x4 15 x4 15 

x3 5 x3 5 x3 4 x3 4 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1267 „Manhetenas Šėlsta“ („Manhattan Goes Wild“) 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 202 500 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• „Manhetenas Šėlsta“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laimėjimai išmokami už iš eilės einančius tokius pat simbolius pradedant kairiuoju 

• būgnu. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

Lošimo metu įprastiniai simboliai gali pavirsti auksiniais laukiniais simboliais. 

• Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama Manhatano nemokamų 

sukimų funkcija („Manhattan Freespins“).  

• Nemokamų sukimų metu aukštos vertės simboliai bus surenkami. Kai tik matuoklis bus 

užpildytas, atitinkamas simbolis pavirs auksiniu laukiniu simboliu. Laukinis simbolis galios 

tik tame sukime ir dar papildomai suteiks vieną sukimą.  

• Simboliai Bugsis („Bugsy“) ir Betė („Betty“) suteikia 3 papildomus sukimus, kai 

užpildomas matuoklis.  

• Matuoklio užpildymui reikia surinkti atitinkamai 10 Bugsio ir Betės simbolių, o visiems 

kitiems – 8. 

• Lošimo metu Bugsio ir Betės simboliai gali pavirsti auksiniais laukiniais simboliais. 

• Lošimo metu pasirodžius pilno dydžio Bugsio ir Betės simboliams jie lieka savo vietose ir 

suteikiamas 1 papildomas sukimas. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 5 x5 5 x5 5 x5 3 x5 2.5 x5 2 

x4 1 x4 1 x4 1 x4 0.7 x4 0.6 x4 0.5 

x3 0.30 x3 0.30 x3 0.30 x3 0.20 x3 0.2 x3 0.2 

      

x5 2 x5 1.8 x5 1.8 x5 1.5 x5 1.5 x5 1.5 

x4 0.5 x4 0.4 x4 0.4 x4 0.4 x4 0.4 x4 0.4 

x3 0.2 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 
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2.1268 „Oktoberfestas“ („Oktoberfest“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Oktoberfestas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Lošime naudojami 4 laukiniai simboliai, kurie pakeičia visus kitus simbolius išskyrus 

sklaidos simbolį: 

o Paprastas laukinis; 

o Kvailio laukinis („Prost wild“); 

o Grečen („Gretchen“); 

o Hansi („Hansi“). 

o Prosto laukinis („Prost Wild“); 

• Pagrindinio lošimo metu simboliai Grečen ir Hansi simboliai gali pasirodyti 2 ir 4 būgne.  

• Jei būgne simboliai pasirodo visu savo dydžiu, tai aktyvuojama prosto pakartotinių sukimų 

funkcija („Prost Spins“). Funkcijos metu bus sukurtas judantis prosto laukinis („prost wild“)  

simbolis, kuris garantuos laimėjimą visų pakartotinų sukimų metu. 

• Lošimo metu surinkus 3 sklaidos simbolius, suteikiama alaus nemokamų sukimų funkcija 

(„Bierspins“) su 10 nemokamų sukimų. Šių nemokamų sukimų metu galima gauti 

laimėjimo daugiklius ir papildomus nemokamus sukimus, gavus papildomą sklaidos 

simbolį. 

• Lošimo metu atsitiktinai gali būti: 

o Suteikta vakarėlio sukimų („Party Spins“) funkcija, kurios metu vienas iš simbolių gali 

būti ypatingai išdėliotas. 

o Suteikta riestainių vakarėlio („Pretzel Party“) funkcija, kurios metu visi A, K, Q, J ir 10 

simboliai pavirs auksiniais laukiniais simboliais. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 500 x5 500 x5 400 x5 250 x5 150 x5 100 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 50 000 € 



146 

 

x4 60 x4 60 x4 50 x4 40 x4 30 x4 30 

x3 20 x3 20 x3 15 x3 15 x3 15 x3 10 

     

x5 80 x5 70 x5 60 x5 50 x5 40 

x4 20 x4 20 x4 15 x4 15 x4 15 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1269 „Fėjos Prieš Piratus“ („Pixies vs Pirates“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Fėjos Prieš Piratus“ – 6 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį ir 

paslaptingų x kelių skrynios („xWays Mystery Chest“) simbolį.  

• Sustojus būgnams laukinis simbolis pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų 

simbolis pasislenka, toks suteikiamas laimėjimo daugiklis.  

• Jei lošime vienu metu pasirodo keli laukiniai simboliai, tai suteikti laimėjimo daugikliai 

sumuojami. 

• Paslaptingų x kelių skrynios („xWays Mystery Chest“) simbolis gali pasiversti į kitą 

simbolį, sklaidos ir x stūmimo laukinio („xNudge WIld“) simbolius. 

• Paslaptingų x kelių skrynios („xWays Mystery Chest“) simbolis gali atskleisti iki 4 vienodų 

simbolių ir taip išplėsti būgną iki 6 eilių ir iš viso sudaryti net iki 11 664 galimų laimėjimo 

kombinacijų. 

• Lošimo metu surinkus 3 sklaidos simbolius suteikiami 6 kovos lošimo („Battle Round“) 

sukimai, o 4 sklaidos simboliai – 8 sukimus. Šių sukimų metu 2-5 būgnai yra išplečiami iki 

6 eilių taip sudarant 11 664 galimus laimėjimo būdus.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Sukimai prasideda pasirinkus „Fėja Karalienė“ („Pixie Queen“) ar „Piratas Kapitonas“ 

(„Pirate Captain“) pusę. Sukimų metu atitinkami simboliai yra renkami. Kovos lošimo 

sukimai bus pakartojami, jei pasirinkta pusė surinko daugiau simbolių. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x6 3 x6 3 x6 2 x6 2 x6 1.5 x6 1.5 

x5 1 x5 1 x5 0.8 x5 0.8 x5 0.7 x5 0.7 

x4 0.4 x4 0.4 x4 0.3 x4 0.3 x4 0.3 x4 0.3 

x3 0.2 x3 0.2 x3 0.15 x3 0.15 x3 0.15 x3 0.15 

      

x6 1.25 x6 1.25 x6 1.25 x6 1 x6 1 x6 1 

x5 0.6 x5 0.6 x5 0.6 x5 0.5 x5 0.5 x5 0.5 

x4 0.25 x4 0.25 x4 0.25 x4 0.25 x4 0.25 x4 0.25 

x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1270 „Pankas Rokeris“ („Punk Rocker“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Panko Rokeris“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukiniai („Scatter“) ir molotovo laukiniai („molotov wild“) simboliai pakeičia bet kurį 

simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) .  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Molotovo laukinis simbolis virš savęs esančius simbolius paverčia molotovo laukiniais 

simboliais. Taip pat šis simbolis gali pasirodyti pagrindinio lošimo ir riaušių pakartotinių 

sukimų („Riot Respin“) funkcijos metu.  

• Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai kiekvieno sukimo metu keičia savo pozicijas 

būgnuose. 

• Lošimo metu surinkus: 

o 2 sklaidos simbolius suteikiama riaušių pakartotinio sukimo funkcija. Pakartotinio 

sukimo metu sklaidos simboliai pavirsta molotovo laukiniais simboliais ir neleidžia 

suktis būgnams, taip pat prideda papildomą lošimų būgną. Kiti būgnai, kuriuose matomi 

molotovo laukiniai simboliai taip pat lieka savo vietose. 

o 3 sklaidos simbolius suteikiama anarchijos nemokamų sukimų („Anarchy Freespins“) 

funkcija. 

o 4 sklaidos simbolius suteikiama civilinio karo nemokamų sukimų („Civil War 

Freespins“) funkcija. 

• Nemokamų sukimų metu sklaidos simboliai tampa laukiniais simboliais, atidengiamas 6 

būgnas, ir suteikiami pagerinimai, kurie gali būti aktyvuojami laukinio simbolio. 

• Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu būgnuose gali pasirodyti paslapties x kelių 

(„xWays Mystery“) simbolis, kuris savyje slepia 2-4 vienos rūšies simbolius ir gali išplėsti 

būgną iki 6 eilių.  

• Jei pagrindinio lošimo metu paslapties x kelių („xWays Mystery“) simbolis slepia bent kurį 

panko simbolį, tai toks simbolis gali būti išplėstas iki 20 eilių. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x6 20 x6 10 x6 6 x6 4.8 x6 4 

x5 6 x5 3 x5 2 x5 1.6 x5 1.2 

x4 3 x4 0.6 x4 0.52 x4 0.48 x4 0.4 

x3 1 x3 0.4 x3 0.32 x3 0.28 x3 0.24 

     

x6 3 x6 3 x6 2.4 x6 2.4 x6 2.4 

x5 1 x5 1 x5 0.8 x5 0.8 x5 0.8 

x4 0.36 x4 0.36 x4 0.32 x4 0.32 x4 0.32 

x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1271 „Žvaigždžių Kerai“ („Starstruck“) 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Žvaigždžių Kerai“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukiniai („Wild“) simboliai: , , ,  gali pakeisti visus kitus simbolius 

ir suteikti jame nurodytą laimėjimo daugiklį.  

• Laukinis x5 simbolis galimas tik viduriniame būgne.  

• Laukiniams simboliams su laimėjimo daugikliais pasirodžius vienoje laimėjimo linijoje, jų 

daugikliai sudauginami. 

• Vidurinio būgno vidurinėje eilėje naudojama ypatinga žvaigždžių kerų („Starstruck“) zona. 

Šioje zonoje pasirodžius žvaigždžių kerų simboliui suteikiamas premijos lošimas. Šio 

lošimo metu suteikiama galimybė gauti laimėjimą lygų statymo ir daugiklio (nuo 5 iki 

1000) sandaugai. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x3 15 x3 15 x3 10 x3 5 x3 4 

    

x3 3 x3 2 x3 2 x3 2 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1272 „Tesla Kratymas“ („Tesla Jolt“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 163 500 € 

Bendroji informacija: 
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Lošimo taisyklės: 

 

• „Tesla Kratymas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukiniai („Wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 

• Tesla kratymo („Tesla jolt“) simbolis pakeičia vienos rūšies simbolius į laukinius simbolius. 

• Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau Tesla sklaidos („Tesla scatter“) simbolių suteikiami 10, 

15 ar 20 Teslos sukimų („Tesla Spins“). 

• Tesla sukimų Sukimų metu visi 2-4 lošimo būgnuose esantys laukiniai simboliai surenkami. 

Pakrautas laukinis („Charged wild“) simbolis suteikiamas surinkus tris laukinius simbolius 

būgne arba 5 būgne išsukus laiko tarpo („Time-Lapse“) simbolį. Paskutiniame sukime visi 

surinkti laukiniai simboliai išlaisvinami ir perkeliami į būgnus. 

• Tesla sukimų metu laiko tarpo simbolis išlaisvina visus laukinius simbolius, juos perkelia į 

būgnus ir suteikia papildomus Tesla sukimus.  

• Laiko tarpo simbolis taip pat yra ir laukinis simbolis. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 750 x5 750 x5 500 x5 300 x5 200 

x4 160 x4 160 x4 140 x4 120 x4 100 

x3 25 x3 25 x3 20 x3 15 x3 10 

     

x5 150 x5 125 x5 100 x5 90 x5 80 

x4 90 x4 80 x4 70 x4 60 x4 50 

x3 4 x3 7 x3 5 x3 580 x3 5 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 58 200 € 
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2.1273 „Toras – Plaktuko Laikas“ („Thor Hammer Time“) 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Toras – Plaktuko Laikas“– 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Lošimų metu 5 būgne išsukus premijos simbolį – Toro žaibavimas („Thor‘s Lightning“) – 

suteikiamas Toro žaibavimo premijos lošimas ir viena iš funkcijų – daugiklio, atsitiktinių 

laukinių simbolių arba būgnų.  

• Funkcija bus aktyvi, kol būgnuose bus matomas Toro žaibuojantis simbolis. Minėtas 

simbolis slenka žemyn ir suteikia pakartotinį sukimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir 

premijos („bonus“) simbolius. 

• Lošimo metu gali būti atsitiktinai aktyvuota funkcija: 

o Runos sunaikinimas („Rune raze“), kurios metu visi matomi runų simboliai pakeičiami 

vienos rūšies runų simboliu. 

o Plaktuko laikas („Hammer time“), kurio metu žiedo, taurės, kirvio ir šalmo simboliai 

paverčiami į Toro plaktuko („Thor‘s Hammer“) simbolį. 

• Lošimo metu pasirodžius dviem ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama energijos 

surinkimo („Energy Collect“) funkcija. 

• Lošimo būgnuose matomi sklaidos simboliai būgnų pozicijomis juda žemyn ir pakartotinai 

išsuka būgnus, kuriuose nėra sklaidos simbolio. Jei surenkami 3 sklaidos simboliai, 

aktyvuojama Asgardo sukimų („Asgard Spins“) funkcija.  

• Kiekvienas papildomas sklaidos simbolis suteikia 2 papildomus sukimus. 

• Asgardo sukimų funkcijos metu daug dažniau suteikiamas premijos lošimas.  

• Toro žaibavimo simbolis gali taip pat suteikti 2 papildomus sukimus, kartu su laimėjimo 

daugikliu, laukiniais simboliais ar būgnais.  

• Toro žaibavimo simbolis taip pat suteiks papildomą funkciją su kiekvienu pasislinkimu 

žemyn. 

 

Išmokėjimai: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.250€  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 232 800 € 
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x5 15 x5 12.5 x5 10 x5 7.5 x5 5 

x4 3 x4 2.5 x4 2.25 x4 2 x4 1.5 

x3 0.75 x3 0.6 x3 0.5 x3 0.4 x3 0.3 

     

x5 4 x5 4 x5 4 x5 4 x5 4 

x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 

x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1274 „Nefertitės Kapas“ („Tomb of Nefertiti“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Nefertitės Kapas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Lošimo metu sustojus būgnams ir gavus laimėjimą aktyvuojama laimėjimo pakartotinių 

sukimų („Win Respins“) funkcija, kurios metu pakartotinai išsukami laimingą kombinaciją 

sudarę simboliai ir padidinamas laimėjimo daugiklis +1.   

• Pagrindinio lošimo metu didžiausias laimėjimo daugiklis yra 3, o plėšiko sukimų („Raider 

Spins“) funkcijos – neribojamas. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („bonus“) simbolį. 

• Šis simbolis nėra pakartotinai išsukamas laimėjimo pakartotinių sukimų funkcijos metu.  

• Laukiniai simboliai gali pasirodyti tik 2-5 būgnuose. 

• Pagrindinio lošimo metu gali būti atsitiktinai suteikta funkcija: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 376 800 € 
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o Laukinio plėšiko („Wild Raider“), kurios metu 2-4 būgnuose bus suteiktas 1 ar keli 

laukiniai simboliai. Iš viso gali būti suteikti 9 laukiniai simboliai. 

o Nefertitės prakeiksmo („Curse of Nefertiti“), kurios metu 2-4 būgnuose esantys 

simboliai susilygins ir pavirs vienu iš lošimo simbolių, išskyrus premijos simbolį. 

Pirmame būgne pasirodžius tokiam pat simboliui bus suteiktas didelis laimėjimas. 

• Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau premijos lošimo simbolių bus suteikti nemokami 

plėšiko sukimai („Raider Spins“).  

• 3 premijos lošimo simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų, o kiekvienas papildomas 

premijos lošimo simbolis suteikia papildomus 5 sukimus.  

• Kiekviename nemokame sukime aktyvuojama laukinių plėšiko funkcija. Nemokamų 

sukimų metu papildomai naudojama 20 laimėjimo linijų, o pasirodžius premijos simboliui 

suteikiamas papildomas sukimas. 

 

Išmokėjimai: 

 

     
x5 25 x5 12.5 x5 10 x5 7.5 x5 5 

x4 1.75 x4 1.5 x4 1.25 x4 1.1 x4 1 

x3 0.75 x3 0.65 x3 0.6 x3 0.5 x3 0.4 

     

x5 4 x5 3.5 x5 3 x5 2.5 x5 2 

x4 0.6 x4 0.5 x4 0.4 x4 0.3 x4 0.2 

x3 0.3 x3 0.25 x3 0.2 x3 0.15 x3 0.1 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1275 „Antkapis“ („Tombstone“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 €  

Maksimali laimėjimo suma: 572 800 € 
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• „Antkapis“ – 5 būgnų, 2-3 eilių (priklausomai nuo būgno) lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

• Laukiniai („Wild“) simboliai gali pasirodyti tik  2,  3  ir 4 būgnuose. Sustojus būgnams 

laukinis simbolis pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų simbolis pasislenka, 

toks suteikiamas laimėjimo daugiklis.  

• Jei lošime vienu metu pasirodo keli laukiniai simboliai, tai suteikti laimėjimo daugikliai 

sumuojami.  

• Laukiniai simboliai pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir  simbolį 

„Scatter“  ir simbolius ženkliuko („badge“) simbolius.  

• Lošimo metu 1 ir 5 būgne pasirodžius šerifo ženkliuko („Sheriff Badge“) ir maršalo 

ženkliuko („Marshall Badge“) simboliams suteikiami 3 teisingumo sukimai („Justice 

Spins“), kurių metu laukiniai simboliai lieka savo vietose. 

• Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 10 ginklanešio sukimų 

(„Gunslinger Spins“).   

• Laukiniai simboliai suteiks neriboto dydžio laimėjimo daugiklį, kuris galios visiems 

minėtiems sukimams. Su kiekvienu laukinio simbolio pasislinkimu laimėjimo daugiklis 

padidinamas +1. Šių sukimų metu pasirodęs sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą sukimą, 

o 2 simboliai – 3 sukimus. 

• Lošimo metu pasirodžius šerifo ženkliuko simboliui, 3 sklaidos simboliams ir maršalo 

ženkliuko simboliui aktyvuojama premijos sukimų funkcija, kurios metu suteikiama 10 

sukimų ir viena iš funkcijų – ginklanešio sukimų ir teisingumo sukimų.  

• Sukimų metu pasirodę laukiniai simboliai lieka savo vietose ir su kiekvienu pasislinkimu 

padidina laimėjimo daugiklį +1, o pasirodę sklaidos simboliai papildomų sukimų – 1 

simbolis suteiks 1 papildomą sukimą, o 2 simboliai – 3 sukimus. 

 

Išmokėjimai: 

 

     
x5 6 x5 4 x5 4 x5 3 x5 3 

x4 1 x4 0.8 x4 0.8 x4 0.7 x4 0.7 

x3 0.5 x3 0.4 x3 0.4 x3 0.3 x3 0.3 

    

x5 2 x5 2 x5 2 x5 2 

x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 
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x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 x3 0.2 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1276 „Traktorių Spindulys“ („Tractor Beam“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Traktoriaus Spindulys“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį.  

• Lošimo metu vienas iš simbolių gali būti padaugintas ir atsirasti būgnuose, pilnai juos 

uždengdamas. Iš viso gali būti uždengta iki 4 būgnų. 

• Lošimo metu iš būgnų gali būti pašalinti visi A, K, Q, J ir sklaidos simboliai. 

• Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama pagrobimo sukimų 

(„Abduction Spins“ ) funkcija (3 sklaidos simboliai suteikia 7 sukimus, 4 simboliai – 9, 5 

simboliai – 12).  

• Funkcijos metu kiekviename sukime iš būgnų bus pašalintas lošimo simbolis, išskyrus 

laukinius simbolius. Šios funkcijos metu kiekvienas pasirodęs sklaidos simbolis suteikia 

papildomą sukimą. 

 

Išmokėjimai: 

 

     
x5 15 x5 15 x5 12.5 x5 10 x5 7.5 

x4 5 x4 5 x4 4 x4 3.5 x4 3 

x3 0.75 x3 0.75 x3 0.5 x3 0.4 x3 0.3 

    

x5 6 x5 6 x5 6 x5 6 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 340 800 € 
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x4 2 x4 2 x4 2 x4 2 

x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

 

*Mokėjimo lentelėje nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1277 „Negyvo Medžio X Stūmimas“ („Deadwood xNudge“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 5 būgnų, 3-4-4-4-3 eilių lošimas, turintis 13 simbolių. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („bonus“) simbolį.  

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris garantuoja geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją.  

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelis laimingus derinius. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos („bonus“) režimai.  

• Medžiotojo laukinis („Hunter Wild“) simbolis: 4 eilučių aukščio laukinis simbolis gali 

atsirasti ant 2, 3 ir 4 būgno ir visada pasistumia, kad būtų pilnai matomas. Kiekvienas 

medžiotojo laukinio simbolio pastūmimas padidina laimėjimo daugiklį +1. Laukinis 

simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir šerifo ženklelio simbolį. 

• Šūvis („Shoot Out“): pagrindiniame lošime išsukus šerifo ženklelio simbolį ant 1 ir 5 

būgno, aktyvinama šūvio funkcija. Visi mažos vertės simboliai 3 centriniuose būgnuose 

veikia kaip laukiniai simboliai. 

• Nemokami sukimai: išsukus 3 sklaidos simbolius galima aktyvuoti vieną iš dviejų 

nemokamų sukimų lošimų: 8 ginklininko sukimus („Gunslinger Spins“) arba 8 medžiotojo 

sukimus („Hunter Spins“). 

• Ginklininko sukimai („Gunslinger Spins“): medžiotojo laukinis („Hunter Wild“) simbolis 

suteikia laimėjimo daugiklį, kuris galios iki funkcijos pabaigos. Už kiekvieną pastūmimą 

medžiotojo laukinio simbolio pastūmimą laimėjimo daugiklis padidėja +1. Šerifo ženklelio 

simbolis gali atsirasti ant 1 ir 5 būgno, kiekvienas toks simbolis suteikia +1 sukimą. Išsukus 

abu šerifo ženklelio simbolius aktyvinami ginklininko šūvio nemokami sukimai, kurių metu 

šerifo ženkleliai yra užrakinti savo vietose. 

• Medžiotojo sukimai („Hunter Spins“): kiekvieno sukimo metu bus išsuktas mažiausiai 1 

medžiotojo laukinis simbolis. Šerifo ženklelio simbolis gali atsirasti ant 1 ir 5 būgno, 

kiekvienas toks simbolis suteikia +1 sukimą. Išsukus abu šerifo ženklelio simbolius 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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aktyvinami medžiotojo šūvio nemokami sukimai, kurių metu šerifo ženkleliai yra užrakinti 

savo vietose. 

• Šūvio(„Shoot Out“) nemokami sukimai: ši funkcija aktyvinama išsukus 2 šerifo ženklelio 

simbolius + 3 sklaidos simbolius pagrindiniame lošime arba išsukus 2 šerifo ženklelio 

simbolius viename iš dviejų nemokamų sukimų režimų. Išsukus pagrindiniame lošime, su-

teikiama 10 sukimų pasirinktame režime: ginklininko šūvio nemokami sukimai („Shoot Out 

Gunslinger Spins”) arba medžiotojo šūvio nemokami sukimai („Shoot Out Hunter Spins“). 

Šių funkcijų metu šerifo ženkleliai yra užrakinti savo vietose ir tokiu būdu kiekvienu 

sukimu aktyvina šūvio funkciją, kurios metu visi mažos vertės simboliai 3 centriniuose 

būgnuose veikia kaip laukiniai simboliai. 

 

 

2.1278 „Šešėlių Knyga“ („Book of Shadows“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 5 būgnų, 3–5 eilių lošimas, turintis 11 simbolių. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę). 

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelias laimingas kombinacijas. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

• Nemokami sukimai: išsukus 3 arba daugiau šešėlių knygos („Book of Shadows“) 

simbolių, suteikiama 10 nemokamų sukimų (sukimų skaičius priklauso nuo nustatyto 

laimėjimo eilučių skaičiaus). Šių sukimų metu vienas atsitiktinai pasirinktas simbolis tampa 

auksiniu simboliu, kuris išsiplečia per visą būgną. Jei nemokamų sukimų metu išsukami 3 

arba daugiau šešėlių knygos simbolių, nemokami sukimai aktyvinami pakartotinai. Šešėlių 

knygos simbolis veikia kaip laukinis simbolis. 

• Šešėlių eilutės („Shadow Rows“): šešėlių eilutės prideda papildomas eilutes ir laimėjimo 

linijas. Kiekviena pridėta eilutė padidina sukimo vertę. Galima aktyvinti 3, 4 arba 5 šešėlių 

eilutes, kiekviena eilutė prideda +5 laimėjimo linijas. 

• Laimingi užraktai(„Lucky Locks“): galima užrakinti konkretų būgną ir sukti su padidintu 

statymu. Galima užrakinti iki 4 būgnų. Padidėjęs statymo dydis rodomas šalia užrakto. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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2.1279 „Auksinis Džinas ir Vaikštantys Laukiniai“ („Golden Genie and the Walking 

Wilds“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 11 simbolių ir 20 laimėjimo eilučių. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę).  

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelias laimingas kombinacijas. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

• Džino Norai („GenieWishes“): ši funkcija aktyvinama, jei pagrindiniame lošime Aladino 

simbolis išsilygiuoja į kairę nuo lempos simbolio. Visi Aladino ir lempos simboliai veikia 

kaip laukiniai simboliai. Visi laimintys simboliai gauna atsitiktinį laimėjimo daugiklį: x2, 

x3, x4, x5 arba x10. 

• Džino Lempos („Genie Lamps“): šią funkciją galima aktyvinti atsitiktinai bet kurio 

sukimo pagrindiniame lošime metu. 2 ir 4 būgną uždengia lempos laukinis simbolis. Šios 

funkcijos metu laimėjimas išmokamas už laimingus derinius iš kairės į dešinę ir iš dešinės į 

kairę. 

• Džino Paradas („Genie Parade“): išsukus 3 ar daugiau Džino simbolių aktyvinamas 

Džino paradas, kur vienas Džinas taps Auksiniu Džinu, kurio daugiklis didėja +1 su 

kiekvienu sukimus, išskyrus atvejus, kai jis atsiduria už būgnų. Auksinis Džinas taip pat 

padidina visų kitų džinų daugiklį +1. Pasiekus pirmą būgną, Auksinio Džino daugiklis 

pereis artimiausiam Džinui. Jei jokio Džino nėra, daugiklis išsaugomas iki kol atsiras naujas 

Džino simbolis. Šios funkcijos metu aktyvinus Džino norų funkciją, visi Aladino ir lempos 

simboliai pakeičiami Džino simboliais. Funkcija tęsiasi, kol nedingsta Auksinis Džinas ir 

nebeatsiranda naujas Džinas. 

 

 

2.1280 „Beždžionės Auksas“ („Monkey‘s Gold“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 958 300 € 

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: 

 

• Tai 6 būgnų, 6 eilių lošimas, turintis 12 simbolių. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę). 

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelias laimingas kombinacijas. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

• Gigantiški simboliai („Colossal Symbols“): galimi 2x2 arba 3x3 dydžio gigantiški 

simboliai, turintys daugiklį nuo x4 iki x500. Jei po gigantišku simboliu yra tuščios padėtys, 

jas užpildo laukiniai simboliai. 

• Beždžionės aukso nemokami sukimai („Monkey's Gold FreeSpins“): juos aktyvina 3 ar 

daugiau premijos simbolių. 3 premijos simboliai suteikia 10 sukimų, papildomas premijos 

simbolis suteikia +3 papildomus sukimus. Nemokamų sukimų metu kiekvienas išsuktas 

premijos simbolis suteikia +1 papildomą sukimą. 

• Vijoklio daugiklis („Vine Multipler“): didėjantis lipnus laimėjimo daugiklis suteikiamas 

už kiekvieną užpildytą eilutę (x1, x2 arba x3) ir taikomas bendram laimėjimui, kai 

nebepridedami laimintys simboliai. Nemokamų sukimų pradžioje, pradinis daugiklis ir jo 

didėjimas nustatomi metant kauliuką. 

 

 

2.1281 „Kario Kapinės x Stūmimas“ („Warrior Graveyard xNudge“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 6 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 15 simbolių ir 25 laimėjimo linijas. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę). 

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelias laimingas kombinacijas. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 958 300 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 979 700 € 
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• „xNudge“ antkapio laukiniai („xNudge Tombstone Wilds“) simboliai: 3 eilučių aukščio 

laukinis simbolis gali atsirasti ant 2, 3, 4 ir 5 būgno ir visada pasistumia, kad būtų pilnai 

matomas. Kiekvienas pastūmimas padidina laukinį daugiklį +1. 

• Kario puolimas („Warrior Attack“) 

• Išsukus 3 ar daugiau to paties kario simbolių aktyvinamas kario puolimas. Šis simbolis 

pastumiamas ir uždengia būgną, taip kiekvienu stumtelėjimu padidindamas laimėjimo 

daugiklį. 

• Kapinių sukimai („GraveyardSpins“): išsukus 3, 4 arba 5 sklaidos („Scatter“) simbolius 

suteikiama atitinkamai 8, 10 ar 12 kapinių sukimų. Antkapio laukiniai simboliai suteikia 

neribotą laimėjimo daugiklį, kuris išlieka iki funkcijos pabaigos. Už kiekvieną antkapio 

laukinio simbolio pastūmimą laimėjimą daugiklis padidėja +1. Kapinių sukimų metu 

sklaidos simbolis suteikia +1 papildomą sukimą. 

• Mirties sukimai („Death Spins“): išsukus 6 sklaidos („Scatter“) simbolius aktyvinama 14 

mirties sukimų. Išsukti antkapio laukiniai simboliai prilimpa prie būgno ir suteikia 

laimėjimo daugiklį už kiekvieną pastūmimą. Už kiekvieną antkapio laukinio simbolio 

pastūmimą laimėjimą daugiklis padidėja +1. Mirties sukimų metu išsisklaidęs simbolis 

suteikia +1 papildomą sukimą. 

 

 

2.1282 „Echnatono Kapas“ („Tomb of Akhenaten“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 13 simbolių, 15 atskirų besisukančių būgnų laukų ir 

3125 laimėjimo būdus. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį, 

ir gali atsirasti tik 2–5 būgnuose. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę).  

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelis laimingus derinius. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

• Jei pagrindiniame lošime išsukami 3 premijos simboliai, aktyvinami 8 Echnatono sukimai, 

kiekvienas papildomai išsuktas premijos simbolis suteikia dar 2 Echnatono sukimus. 

• Lipnių laimėjimų sukimai („Sticky Win Spins“): lipnių laimėjimų sukimus aktyvina bet 

koks laimėjimas, laimėjimo būdų skaičius padidėja iki 3125. Ši funkcija suteikia iki 3 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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pakartotinų sukimų ir pagerina laimėjimą, kad lošėjas pereitų į kitą lygį. Pirmi 2 lygiai 

prideda papildomas eilutes, o paskutiniame lygyje pakartotinai sukamos visos padėtys, 

kurios nesudarė laimingo derinio. Jei laimėjimas pagerinamas per pirmus 2 lygius, viena iš 

laiminčių padėčių viršutinėje eilutėje transformuojasi į laukinį simbolį. Paskutiniame lygyje 

gali atsirasti piramidės laukiniai simboliai. Laimėjimas išmokamas funkcijos pabaigoje.  

• Echnatono sukimai („Akhenaten Spins“): Echnatono sukimai aktyvinami išsukus 3 ar 

daugiau premijos simbolių. 3 premijos simboliai suteikia 8 sukimus. Kiekvienas premijos 

simbolis suteikia dar po 2 papildomus sukimus. Šių sukimų metu kiekvienas lipnių 

laimėjimų sukimas padidina laimėjimo daugiklį, kuris nenusistato iš naujo. Echnatono 

sukimų metu kiekvienas išsuktas premijos simbolis suteikia 1 papildomą Echnatono 

sukimą.  

• Piramidės laukiniai („Pyramid Wilds“) simboliai: piramidės laukiniai simboliai gali 

atsirasti paskutiniame lipnių laimėjimų sukimų lygyje, daugiausiai 1 simbolis stulpelyje. 

Būgno viršuje esantis piramidės ratas suteikia piramidės laukinį simbolį, jei raudona sritis 

siekia piramidės viršūnę. Šis simbolis transformuoja visus viršuje simbolius (išskyrus 

premijos ir laukinį simbolį) į piramidės laukinį simbolį, įprasti laukiniai taps dvigubais ir 

skaitysis kaip du simboliai. 

 

 

2.1283 „San Kuantino x Keliai“ („San Quentin xWays“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 16 simbolių ir 243 laimėjimo būdus. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę).  

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelias laimingas kombinacijas. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

• Padalinti laukiniai („Split Wilds“) simboliai: pagrindiniame lošime šis laukinis simbolis 

gali atsirasti ant bet kurio būgno. Šis simbolis padalina visus ant to paties būgno esančius 

paprastus simbolius, tačiau savęs padalinti negali.  

• Pastiprinimo kameros („Enhancer Cells“): kiekvieno būgno viršuje ir apačioje yra 

užrakintos pastiprinimo kameros. Jas aktyvinus gali būti atskleistas 1 iš 5 didžiausios vertės 

simbolių, laukinis simbolis, skustuvo padalinimo („Razor Split“) arba „xkelių“ („xWays“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 32 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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simbolis. Skustuvo padalinimo simbolis padalina visus įprastose būgnų padėtyse esančius 

simbolius į dvi padėtis. Jei šis simbolis atsiranda viršuje arba apačioje ant to paties būgno, 

jis padalina jį dukart. „xKeliai“ („xWays“) simbolis atskleidžia tuos pačius paprastus 

simbolius ir 4 vienas ant kito sudėtus didelės vertės simbolius.  

• Uždarymo sukimai („Lockdown Spins“): uždarymo nemokamus sukimus su 1, 2 arba 3 

pradiniais šokinėjančiais laukiniais („Jumping Wilds“) simboliais galima aktyvinti išsukus 

3, 4 arba 5 premijos („Bonus“) simbolius. Pastiprinimo kameros bus atidarytos iki funkcijos 

pabaigos ir veiks taip pat, kaip ir pagrindiniame lošime. Prieš prasidedant nemokamiems 

sukimams, nustatomas sukimų skaičius ir specialaus simbolio daugiklis. Išsukus premijos 

simbolį bus suteiktas dar vienas šokinėjantis laukinis simbolis ir papildomas sukimas. 

Sukimų skaičius nustatomas pagal skaičių, nurodytą pastiprinimo kameroje: 1, 2 arba 3. 

Tuose būgnuose, ant kurių atsirado premijos simbolis, atsiras paslaptingas kalinio simbolis 

arba paslaptingi ne kalinio simboliai. Paslaptingų kalinio simbolių kiekis suteikia 

atitinkamo dydžio daugiklį atsitiktiniam 1 iš 5 didelės vertės simboliui arba šokinėjančiam 

laukiniui simboliui. 

• Šokinėjantys laukiniai („Jumping Wild“) simboliai: kiekvieno sukimo metu šokinėjantys 

laukiniai užšoka ant atsitiktinės būgno padėties. Kai laukinis simbolis atsiranda ant būgno 

su skustuvo padalinimo simboliu, jis padvigubina daugiklį iki nemokamų sukimų pabaigos. 

Didžiausias galimas daugiklis – 512, didžiausias galimas šokinėjančių laukinių simbolių 

skaičius – 3. Jei ant būgno atsirado premijos („Bonus“) simbolis, atsidaro pastiprinimo 

kamera ir suteikiami papildomi sukimai, premijos simboliai tampa šokinėjančiais laukiniais 

simboliais. 

 

 

2.1284 „Rytų Pakrantė Prieš Vakarų Pakrantę“ („East Coast vs West Coast“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 15 simbolių. 

• Lošimas suteikia nuo 243 iki 84 375 būdų laimėti. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina geriausią įmanomą laimingą 

kombinaciją (skaičiuojamas iš kairės į dešinę).  

• Laimėjimas taip pat gali būti išmokamas už kelias laimingas kombinacijas. 

• Atsižvelgiant į lošimo režimą, naudojamos skirtingos būgnų konfigūracijos (pagrindinis 

lošimas ar bet kurie premijos režimai). 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 €  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Privažiavus prie pakartotinių sukimų („Drive By Respins“): šios funkcijos metu lošėjui 

garantuojama viena iš papildomų funkcijų: vakarų pakrantės („East Coast“) arba rytų 

pakrantė („East Coast“). Privažiavus prie pakartotinių sukimų funkcija aktyvuojama, kai 2 

premijos simboliai nusileidžia  pagrindinio lošimo metu. 

• Rytų Pakrantės Sukimai („East Coast Spins“): rytų pakrantės sukimų metu, užkrečiamas 

x kelių („infectious xways“) simbolis nusileidžia kiekvieno sukimo metu. Viršutinė pozicija 

atskleis daugiklius premijos lošimo metu.  

• Kairiausia viršutinės pozicijos vieta bus užrakinta šios funkcijos pradžioje, kad atsirastų 

papildomi premijos simboliai, suteikiantys +2 sukimus ir atrakinantys papildomą poziciją. 

Atrakinus visas 5 pozicijas, rytų pakrantės sukimų funkcija pavirsta į pakrantės sukimų 

(„Coast to Coast Spins“) funkciją.  

• Vakarų Pakrantės Sukimai („West Coast Spins“): kiekvienas šios funkcijos sukimas 

suteiks vieną iš šių funkcijų: xkelių („xWays“), laukinių xstūmimo („xnudge wilds“), 

daugiklių arba susietų būgnų („linked reels“).  

• Dešiniausia pozicijos vieta bus užrakinta rytų pakrantės sukimų funkcijos pradžioje, kad 

atsirastų papildomų premijos simbolių, suteikiančių +2 sukimus ir atrakinančių papildomą 

poziciją. Atrakinus visas 5 pozicijas, vakarų pakrantės sukimų funkcija pavirsta į pakrantės 

sukimų („Coast to Coast Spins“) funkciją.  

• Pakrančių sukimai („Coast to Coast Spins“): pakrančių sukimų funkcijos metu bus 

suteikta galimybė atsirasti papildomiems sprogstantiems sukimams. Pakrančių sukimų 

funkcija aktyvuojama rytų pakrantės sukimų arba vakarų pakrantės sukimų funkcijų metu, 

kai viršutinė pozicija yra užrakinta. 

• Funkcijos pirkimas: funkcijos pirkimo atveju galimos dvi funkcijos – rytų pakrantės ir 

vakarų pakrantės. Norint įsigyti pirmąją funkciją lošėjas sumoka x80 statymo sumos. 

Tuomet iškrenta 3 premijos simboliai. Šis veiksmas garantuoja galimybę pasiimti 8 rytų 

arba vakarų pakrančių simbolius. Taip pat yra galimybė gauti 4-ajį premijos simbolį, kuris 

suteiktų papildomus 2 sukimus. 

• Antrasis pasirinkimas aktyvuoja 5 premijos simbolius, kurie garantuoja 12 pakarančių 

sukimų sekančio lošimo metu. Šis pasirinkimas yra brangiausias ir kainuoja x420 statymo 

sumos 

 

 

 


