Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. DIE-293
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 2.1388 iki 2.1425 imtinai. Minėtose
taisyklėse aprašomi tiekėjo „Quickspin“ 13 (trylika) (nuo 2.1388 iki 2.1400) ir tiekėjo „iSoftbet“
24 (dvidešimt keturi) (2.1401−2.1413, 2.1415−2.1425) A kategorijos lošimo automatų lošimai bei
1 (vienas) stalo lošimas (2.1414).
Lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1388 „Artemis Prieš Medūzą“ („Artemis VS Medusa“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
528 600 €

„Artemis Prieš Medūzą“ tai 5 būgnų ir 4 eilių lošimas, turintis 1024 laimėjimo būdus.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Bet kuris vidurinis simbolis gali turėti monstro premijos monetą („Monster Bounty Coin“),
kuri gali atsirasti tik pagrindiniame lošime.
Jei Artemio („Artemis“) simbolis su auksiniu rėmu nusileidžia ant paskutinio būgno, bet kuris
monstro premijos monetos simbolis atsiranda būgnuose ir yra surenkamas, kad būtų suteiktas
laimėjimas.
3 premijos sklaidos („Bonus scatter“) simboliai aktyvuoja nelimituotų nemokamų sukimų
mūšio („Unlimited Freespins Battle“) funkciją. Ši funkcija tęsiama tol, kol baigiamas mūšis
tarp Artemio ir Medūzos. Mūšio metu matuoklis užsipildys monstro simboliais.
Bet kuriuo metu, 1 ar daugiau Artemio simbolių, nusileidusių ant būgnų kartu su monstro
simboliais, bus pridėti į matuoklį.
Jei matuoklis pasieks 15 lygį arba Artemio simbolis sunaikins paskutinį monstro simbolį,
nemokamų sukimų funkcija baigsis.
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2.1389 „Didžiojo Blogojo Vilko Kalėdų Specialusis“ („Big Bad Wolf Christmas Special“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 125 €
153 125 €

„Didžiojo Blogojo Vilko Kalėdų Specialusis“ tai 5 būgnų ir 25 laimėjimo eilučių lošimas, turintis
besisukančio būgno („Swooping reels“), pašėlusių paršelių laukinių („Pigs Turn Wild“) ir nemokamų
sukimų funkcijas, kartu su namo nupūtimo („Blowing Down House“) funkcija.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Laukiniai („wild“) simboliai pakeičia kitus simbolius, išskyrus vilko sklaidos („wolf scatter“)
ir mėnulio („moon“) simbolius.
3 ar daugiau vilko sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją ir išmoka 3 kartus
daugiau nei bendras statymas.
Mėnulio simbolis atsiranda nemokamų sukimų metu, tik paskutiniame būgne ir gali aktyvuoti
pučiančio namo funkciją.
Pašėlusių paršelių laukinių („Pigs Turn Wild“) funkcija: kas antrame besisukančiame
būgne, paršelio („pig“) simbolis pavirs laukiniu simboliu:
o 2-asis laimėjimas paverčia 1 paršelio simbolį į laukinį;
o 4-asis laimėjimas paverčia 2 paršelio simbolius į laukinius;
o 6-asis laimėjimas paverčia 3 paršelio simbolius į laukinius;
o Paršelių simboliai išlieka laukiniai simboliais iki tol, kol nebelieka naujų laiminčių
kombinacijų.
o 6 besisukantys būgnai iš eilės suteiks 10 nemokamų sukimų su namo nupūtimo funkcija.
Nemokami sukimai: 3 vilkų sklaidos simboliai suteikia pradinius 10 nemokamų sukimų. 3
vilkų sklaidos simboliai, nemokamų sukimų metu, suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų.
Papildomi nemokami sukimai gali būti suteikti namo nupūtimo funkcijos metu.
Namo nupūtimo („Blowing Down House“) funkcija: 3 mėnulio simboliai pučiančio namo
funkcijoje suteikia 2 papildomus sukimus, 6 mėnulio simboliai suteikia 2 papildomus
sukimus ir x2 daugiklį sekantiems laimėjimams.

2.1390 „Kristalų Princas“ („Crystal Prince“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:

Lošimų automatų žaidimas
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Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
1 000 000 €

„Kristalų Princas“ tai 6 būgnų ir 4096-262144 laimėjimų būdų lošimas, turintis sniego lavinos
(„Snowfall“), pūgos („Blizzard mode“), laukinės šalnos nemokamų sukimų („Wild Frost free spins“)
ir laukinės šalnos daugiklio („Wild Frost Multiplier“) funkcijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Laukinės šalnos laukinis („Wild frost wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus
laukinės šalnos daugiklio („wild frost multiplier“) ir premijos sklaidos („bonus scatter“)
simbolius.
Laukinės šalnos daugiklio simbolis gali turėti x2 arba x3 daugiklį. Laukinės šalnos daugiklio
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus laukinės šalnos laukinius ir premijos sklaidos
(„bonus scatter“) simbolius.
3, 4, 5 arba 6 premijos sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 8, 10, 15 arba 20 nemokamų
sukimų.
Bet kuris laimėjimas aktyvuoja sniego lavinos („snowfall“) funkciją ir išplečia lošimo tinklelį
viena simbolių eile. Papildomos eilės suteikiamos tol, kol atsiranda naujos laimėjimo
kombinacijos. Bendras laimėjimas suteikiamas, kai nebelieka laiminčių kombinacijų.
Pūgos antspaudo („Blizzard seal“) funkcija aktyvuojama, kai lošimo tinklelis pirmąkart
pasiekia 8 simbolių eiles. Tuomet būgnuose atsiranda 1-3 laukiniai šalnos daugikliai („Wild
frost multiplier“).
Pūgos rėžimas („Blizzard mode“) aktyvuojamas, kai sutrūksta pūgos antspaudo laukelis.
Visi laimintys simboliai, kartu su laukiniais, premijos sklaidos ir kitais daugiausiai
išmokančiais simboliais yra užrakinami savo pozicijose.
Visi atrakinti simboliai yra pašalinami, o likę simboliai krenta į būgnų apačią.
Pūgos rėžimas tęsiamas iki tol, kol nebelieka jokių papildomų laiminčių simbolių
kombinacijų.
1-4 laukinės šalnos daugiklių ir laukinės šalnos laukinių („wild frost wild“) simbolių rinkinys
suteikiamas po kiekvieno nemokamo sukimo.
Pakartotinai išsukti premijos sklaidos simboliai suteikia 3 papildomus nemokamus sukimus.
Funkcijos pirkimas gali būti aktyvuotas tik pagrindinio lošimo metu. Sumokėjus 60x statymo
sumos, lošėjas gali gauti laukinės šalnos nemokamus sukimus („Wild frost free spins“), kurie
aktyvuojami 3-6 atsitiktinių premijos sklaidos simbolių.

2.1391 „Narsos Karūna“ („Crown Of Valor“)
Bendroji informacija:
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Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
1 000 000 €

„Narsos Karūna“ tai 5 būgnų, 5 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas, turintis griūties mechanizmą
(„Tumble mechanics“), liepsnojančius laukinius („burning wilds“) ir laukinės ugnies („wild fire“)
funkcijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Griūties mechanizmo funkcija: galima tiek pagrindinio, tiek premijos lošimo metu. Bet
kokie simboliai, kurie yra laiminčios simbolių grupės dalis yra pašalinami. Tuščios pozicijos
užpildomos naujais simboliais, krentančiais žemyn. Bet kokie nauji laimėjimai pridedami
prie egzistuojančio laimėjimo. Griūties funkcija baigiasi, kai nebelieka naujų laiminčių
simbolių grupių.
Laukinė ugnis („Wild Fire“): pagrindinio lošimo metu, sėkmingai užsipildęs matuoklis
aktyvuoja laukinės ugnies funkciją, kurios metu 4 liepsnojantys laukiniai simboliai pastatomi
atsitiktinėse būgnų pozicijose, išskyrus premijos sklaidos („bonus scatter“) ir laukinius
(„wild“) simbolius.
Laukinės ugnies matuoklis („Wild Fire Meter“): pagrindinio lošimo metu, kiekvienas
griūties funkcijos laimėjimas padidina matuoklį vienu kartu. 18 laiminčių griūties („tumble“)
simbolių užpildo matuoklį. Matuoklis negalimas nemokamų sukimų metu.
Liepsnojantys laukiniai („Burning Wilds“): bet kokie sėkmingi simbolių grupės
laimėjimai prideda 1 liepsnojančio laukinio simbolį prie lošimo laukelio. Pagrindinio ir
premijos lošimo metu, daugiklis prasideda nuo x1. Bet kokie liepsnojančio laukinio
simboliai, esantys simbolių grupės laimėjimo dalimi, padidina numatytą daugiklį vienu kartu.
Liepsnojančio laukinio simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos sklaidos
simbolius.
Premijos lošimas: 3 ar daugiau premijos sklaidos simbolių aktyvuoja premijos lošimą
pagrindinio lošimo sukime. Premijos lošimo metu, premijos sklaidos simbolis prideda
papildomą nemokamą sukimą prie likusių nemokamų sukimų skaičiaus.
o 3 premijos sklaidos simboliai vieno sukimo metu suteikia 10 nemokamų sukimų;
o 4 premijos sklaidos simboliai vieno sukimo metu suteikia 14 nemokamų sukimų;
o 5 premijos sklaidos simboliai vieno sukimo metu suteikia 18 nemokamų sukimų.
Funkcijos pirkimo rėžimas leidžia lošėjui, sumokėjus 80x statymo sumos, pereiti tiesiai į
premijos lošimą, kuris garantuoja nemokamus sukimus, suteikiamus už 3-5 premijos sklaidos
simbolius.
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2.1392 „Dinozauro Įniršis“ („Dinosaur Rage“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
1 000 000 €

„Dinozauro Įniršis“ tai 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų lošimas, turintis išmokėjimo bet kurioje
vietoje („Pay anywhere“), nemokamų sukimų ir augančių simbolių funkcijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Kiekvieną kartą, kai tyrinėtojos Anos („Anna the Explorer“) simbolis padengia visą būgną,
aktyvuojama išmokų bet kurioje vietoje („Pay Anywhere“) funkcija.
3 ar daugiau lizdo sklaidos („Nest scatter“) simbolių aktyvuoja dinozauro įniršio nemokamus
sukimus („dinosaur rage free spins“):
o 3 lizdo sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų ir 1 patobulinimą („upgrade“);
o 4 lizdo sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų ir 2 patobilinimus („upgrade“);
o 5 lizdo sklaidos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus ir 3 patobulinimus
(„upgrade“).
Lizdo sklaidos simboliai atsiranda ant visų 5 būgnų ir yra galimi tiek pagrindinio, tiek
nemokamų sukimų lošimuose.
Įsiutusio dinozauro („Enraged dinosaur“) simbolis auga, kad taptų 4 simbolių aukščio.
Įsiutusio dinozauro simbolis suteikia išmokėjimo bet kurioje vietoje funkciją.
Išmokėjimo bet kurioje vietoje („Pay anywhere“): šios funkcijos metu išmokama už visus
simbolius, esančius laimėjimo linijoje, net jei jie ir nėra sujungti iš kairės į dešinę.
Funkcijos pirkimo rėžimas, tai galimybė lošėjui patekti tiesiai į dinozauro įniršio
nemokamų sukimų funkciją sumokėjus 75x arba 150x statymo sumos. Sumokėjus 75x
statymo sumos lošėjui suteikiami 3 ar daugiau lizdo sklaidos simbolių. Lošėjui sumokėjus
150x statymo sumos suteikiami 4 lizdo sklaidos simboliai.

2.1393 „Vaiduoklių Glifas“ („Ghost Glyph“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
226 000 €
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„Vaiduoklių Glifas“ – 7 būgnų, 7 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas, turintis griūties mechanizmo
(„Tumble mechanics“) funkciją bei vaiduoklių glifo simbolius, kurie aktyvuoja 4 skirtingas
vaiduoklių urnos („ghost urn“) funkcijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Griūties mechanizmo funkcija galima tiek pagrindiniame, tiek premijos („Bonus“)
lošimuose.
Bet kokie simboliai, kurie yra simbolių grupės laimėjimo dalimi, yra pašalinami. Tuščios
pozicijos yra užpildomos naujais, iš viršaus žemyn krentančiais, simboliais. Bet kokie nauji
laimėjimai yra pridedami prie jau egzistuojančių laimėjimų.
Griūties funkcija baigiasi, kai nebelieka laiminčių simbolių grupių.
Vaiduoklių glifo („Ghost Gliph“) funkcija galima tiek pagrindiniame, tiek premijos
lošimuose. Po to, kai pašalinama laiminga simbolių grupė, prieš griūties funkciją, vaiduoklių
glifo simbolis suteikiamas vienai tuščiai pozicijai. Vaiduoklių glifo simbolis apskaičiuojamas
ir pašalinamas, kaip laukinis („wild“) simbolis. Kiekvienam pašalintam vaiduoklių glifo
simboliui aktyvuojama vaiduoklių urnos funkcija.
Jei aktyvuojama mėlyna vaiduoklio urnos („Blue ghost urn“) funkcija, visi nepanaudoti
vaiduoklių glifo simboliai pavirsta į laukinius simbolius. Papildomi vaiduoklių glifo
simboliai nebus suteikiami iki pat sukimų pabaigos griūties funkcijos metu.

2.1394 „Vulkano Plaktukas“ („Hammer of Vulcan“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
1 000 000 €

„Vulkano Plaktukas“, tai 6 būgnų ir 4096 laimėjimo būdų lošimas, turintis plaktuko laukinius
(„hammer wilds“) simbolius ir premijos („bonus“) lošimą.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Už laimėjimus išmokama už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš
kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
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•

•

•
•

•
•

Laukiniai („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus vulkano sklaidos („volano
scatter“) simbolius. Lošime yra dviejų tipų laukiniai simboliai: įprasti laukiniai („regular
wild“) ir plaktuko laukiniai („hammer wild“), kurie nusileidę būgnuose paverčia visus
simbolius, esančius tame pačiame būgne, įprastiniais laukiniais simboliais.
3 ar daugiau vulkano sklaidos simbolių aktyvuoja „Įžiebk Kalvę“ („Light the Forge“)
premijos lošimą:
o 3 vulkano sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų;
o 4 vulkano sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų;
o 5 vulkano sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų;
o 6 vulkano sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų.
„Įžiebk Kalvę“ premijos lošimas prasideda su laimėjimo daugikliu – x1. Premijos lošime visi
nusileidę plaktuko laukiniai padidina daugiklį vienu kartu.
1 ar daugiau vulkano sklaidos simbolių suteikia papildomus nemokamus sukimus:
o 1 vulkano sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą;
o 2 vulkano sklaidos simboliai suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus;
o 3 vulkano sklaidos simboliai suteikia 4 papildomus nemokamus sukimus;
o 4 vulkano sklaidos simboliai suteikia 6 papildomus nemokamus sukimus.
Jei paskutinis premijos lošimo sukimas nėra laimingas, aktyvuojama pakartotinio smogimo
(„strike again“) funkcija, kurios metu suteikiami papildomi nemokami sukimai.
Funkcijos pirkimo („Buy Feature“) režimas leidžia lošėjui patekti tiesiai į premijos lošimą,
sumokėjus 80x statymo sumos. Tuomet funkcijos pirkimo rėžimas aktyvuoja 3-6 vulkano
sklaidos simbolius, kurie garantuotai suteikia laiminčias kombinacijas.

2.1395 „Išprotėjusi Beždžionė“ („Loco The Monkey“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 100 €
682 900 €

„Išprotėjusi Beždžionė“ tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 50 laimėjimo linijų lošimas, turintis pakartotinių
sukimų ir nemokamų sukimų funkcijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Laimėjimai išmokami už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš kairės į
dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos sklaidos („bonus
scatter“) simbolius. 4 ar daugiau laukinių simbolių, nusileidusių viename sukime, pagrindinio
lošimo metu, aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją.
Laukiniai simboliai gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
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•
•
•
•
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•

Premijos sklaidos simbolis gali atsirasti 1, 2, 3 būgnuose tiek pagrindinio, tiek premijos
lošimo metu.
3 premijos sklaidos simboliai, nusileidę tame pačiame sukime, pagrindinio lošimo metu,
aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. 3 premijos sklaidos simboliai, nusileidę tame pačiame
sukime, nemokamų sukimų funkcijos metu, suteikia 5 papildomus sukimus.
Pakartotinių sukimų metu, aktyvuojami laukiniai simboliai pasilieka savo pozicijose ir
pakartotiniai sukimai aktyvuojami 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
Pakartotiniai sukimai tęsiasi tol, kol nebelieka naujų laukinių simbolių.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuojami pakartotinių sukimų metu.
3 ar daugiau premijos sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją, kuri suteikia
10 nemokamų sukimų.
Laukinis simbolis yra užlaikomas savo pozicijoje iki nemokamų sukimų lošimo pabaigos.
Laukinis simbolis, nusileidęs ant kito užrakinto laukinio simbolio, suteikia jam daugiklį x1
(maksimaliai x3).
3 premijos sklaidos simboliai, nusileidę tame pačiame sukime, suteikia 5 papildomus
nemokamus sukimus. Premijos sklaidos simboliai gali atsirasti tik 1, 2, 3 būgnuose.

2.1396 „Mido Monetos“ („Midas Coins“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 100 €
500 000 €

„Mido Monetos“ tai 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas, turintis tokias funkcijas, kaip Mido
monetų surinkimas („Midas coins collect“) ir visų auksinių nemokamus sukimus („All is golden free
spins“).
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Laimėjimai išmokami už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš kairės į
dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Marigoldos laukinio („Marigold Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
Satyro sklaidos („Satyr scatter“), Mido („Midas“) ir monetų („coin“) simbolius.
Mido simbolis gali atsirasti paskutiniame būgne.
Pagrindinio lošimo metu, kai Mido simbolis nusileidžia, suteikiamos visų monetos simbolių
vertės pirmuose keturiuose būgnuose.
Nemokamų sukimų metu, visi monetų simboliai, nusileidę būgnuose, prideda savo simbolio
vertę prie monetos simbolių grupės.
Pagrindinio lošimo metu, monetos simbolių vertės išmokamos tik jei Mido simbolis
nusileidžia ant paskutinio būgno.
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•

Egzistuoja šios monetos simbolio vertės: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x, 10x, 15x, 20x, 30x, 50x, 100x,
200x ir 500x.
Satyro sklaidos simboliai atsiranda pirmajame, viduriniame ir paskutiniame būgnuose.
3 Satyro sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
3 Satyro sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų ir pradinę monetos simbolio vertę
– 3x statymo sumos. Už 3 Satyro sklaidos simbolius išmokama 2x statymo sumos.
Nemokamų sukimų metu, kai bet kuriuo metu Mido simbolis nusileidžia ant paskutinio
būgno, lošėjui suteikiama tuo metu rodoma monetų simbolių grupės vertė.
Nemokamų sukimų metu, Satyro sklaidos simboliai suteikia papildomus sukimus:
o 1 Satyro sklaidos simbolis suteikia +1 sukimą;
o 2 Satyro sklaidos simboliai suteikia +2 sukimus;
o 3 Satyro sklaidos simboliai suteikia +5 sukimus.
Lošėjas gali patekti tiesiai nemokamų sukimų lošimą, sumokėjęs 50x statymo sumos.
Funkcijos pirkimo („Buy Feature“) rėžimas suteikia 3 Satyro sklaidos simbolius, kurie
garantuotai tampa laiminčių kombinacijų dalimi.

•
•
•
•
•

•

2.1397 „Sinbadas“ („Sinbad“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 80 €
59 840 €

„Sinbadas“ tai 5 būgnų, 3x4x4x4x3 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas, turintis 3 tipų nemokamų
sukimų funkcijas: beždžionės nemokamus sukimus („Ape free spins“), Roko nemokamus sukimus
(„Roc free spins“) ir gyvatės nemokamus sukimus („Snake free spins“).
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Laimėjimai išmokami už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš kairės
į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
Lošime yra 5 skirtingi laukiniai („wild“) simboliai:
o Sukrauti laukiniai („Stacked wilds“) pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
nemokamų sukimų sklaidos („free spins scatter“), deimantų sklaidos („diamond
scatter“) ir gyvatės laukinius („snake wilds“) simbolius.
o Beždžionės laukiniai („Ape wilds“) atsiranda beždžionės nemokamų sukimų lošime ir
pasilieka savo pozicijose iki pat nemokamų sukimų pabaigos.
o Papildomi laukiniai („Extra wilds“) (įskaitant Sinbado („Sinbad“), Šecherezados
(„Sheheradze“) ir Kalifo („Khalifa“) laukinius simbolius) atsiranda Roko nemokamų
sukimų lošime. Vidutiniškai išmokantys simboliai gali būti pakeisti į laukinius
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•

•
•

simbolius iki nemokamų sukimų lošimo pabaigos. Papildomi laukiniai simboliai
pakeičia visus simbolius, išskyrus deimanto sklaidos simbolius.
o Gyvatės laukiniai („Snake wilds“) atsiranda 1 ir 5 būgnuose, gyvatės nemokamų
sukimų lošime. Gyvatės laukiniai simboliai taip pat aktyvuoja gyvatės funkciją („Snake
feature“).
o Gyvatyno laukiniai („Slither wilds“) simboliai atsiranda gyvatės nemokamų sukimų
lošime, kai aktyvuoja gyvatės funkcija.
Lošime taip pat yra dviejų tipų sklaidos simboliai:
o Nemokamų sukimų sklaidos („Free spins scatter“) simboliai atsiranda pagrindiniame
lošime, kuriame 3 ar daugiau tokių simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų premijos
(„Free spins bonus“) lošimą. Sklaidos simbolis išmoka x2 statymo sumos.
o Deimanto sklaidos („Diamond scatter“) simboliai atsiranda Roko nemokamų sukimų
lošime; surinkus atitinkamą kiekį deimanto sklaidos simbolių aktyvuojamas
papildomas laukinis („Extra wild“) simbolis.
3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją.
Lošėjas tuomet renkasi iš 3 nemokamų sukimų premijų:
o Beždžionės nemokami sukimai;
o Roko nemokami sukimai;
o Gyvatės nemokami sukimai.

2.1398 „Lipnusis Banditas: Laukinių Sugrįžimas“ („Sticky Bandits Wild Return“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
114 500 €

„Lipnusis Banditas: Laukinių Sugrįžimas“ tai 4 būgnų, 5 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Greito lošimo automato premija („Quick Slot Bonus“) yra sudaryta iš 3 būgnų, 4 simbolių ir
aktyvuojama, kai nusileidžia greito automato („quick slot“) simbolis 5 būgne, pagrindiniame
lošime.
Prieš pat prasidedant greito automato premijos lošimui, greito automato simbolis atskleidžia
1-3 monetas, kurios nurodo suteikiamų sukimų skaičių.

3

Išmokėjimas
500x statymo sumos
80x statymo sumos
20x statymo sumos

3

8x statymo sumos

Bet kurie 2

6x statymo sumos

Simbolis
3
3
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Bet kuris 1
•
•

•

•

•
•

4x statymo sumos

3 premijos sklaidos („bonus scatter“) simboliai, atsiradę tame pačiame sukime, aktyvuoja
Laimingo šūvio nemokamų sukimų premiją („Lucky Shot Free Spins Bonus“), kuri
suteikia 7 nemokamus sukimus.
Po kiekvieno sukimo, jei bet kuri simbolio pozicija yra užimta bandito („bandit“)
simboliu, 1 atsitiktinio simbolio pozicija yra pažymėta laimingu šūviu. Jei simbolis,
pažymėtoje pozicijoje, yra bandito simbolis, jis pakeičiamas į limpantį laukinį („sticky
wild“) simbolį. Visi kiti simboliai, esantys pažymėtose pozicijose, bus pakeičiami į
įprastinius laukinius („regular wild“) simbolius.
Daugiausiai išmokantis bandito simbolis gali atsirasti kaip 3x3 milžiniškas („massive“)
simbolis 2 ir 5 būgnuose. Kiti 2 bandito simboliai gali atsirasti kaip 2x2 milžiniškas
simbolis 2 ir 5 būgnuose. Jei milžiniškas simbolis yra paveikiamas laimingo šūvio („lucky
shot“) nemokamų sukimų lošime, visas simbolis pavirsta į limpančius laukinius
simbolius.
Limpantis laukinis simbolis atsiranda tik nemokamų sukimų premijos lošime. Kai
limpantis laukinis simbolis pridedamas prie būgnų, jis yra užrakinamas savo pozicijoje
iki pat nemokamų sukimų funkcijos pabaigos. Limpantis laukinis simbolis gali pakeisti
visus simbolius, išskyrus premijos sklaidos („bonus scatter“) simbolius.
Įprastinis laukinis („Regular wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus
limpančius laukinius ir premijos sklaidos simbolius.
3 premijos sklaidos simboliai tame pačiame sukime aktyvuoja nemokamų sukimų
premiją. Premijos sklaidos simboliai atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo
metu.

2.1399 „Titanų Griaustinis: Hado Rūstybė“ („Titan Thunder: Wrath Of Hades“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 100 €
1 000 000 €

„Titanų Griaustinis: Hado Rūstybė“ tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas, turintis
sukrautų laukinių („stacked wilds“) simbolius, titano griaustinio didžiojo puodo („Titan Thunder
Jackpot“) ir požeminio pasaulio nemokamų sukimų premijos („Underworld free spins bonus“)
funkcijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Laimėjimai išmokami už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš kairės į
dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
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•
•
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•
•
•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda ant visų būgnų pagrindinio lošimo ir požeminio
pasaulio nemokamų sukimų funkcijoje. Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus
sklaidos („scatter“) ir pinigų („money“) simbolius.
3 sklaidos simboliai aktyvuoja požeminio pasaulio nemokamų sukimų premiją su pradiniais
8 sukimais. Sklaidos simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 3 sklaidos simboliai išmoka 1x
statymo sumos.
Pinigų simbolis atsiranda visuose būgnuose, o ant simbolio yra rodomos atsitiktinės vertės:
mažasis arba didysis puodas.
Titano griaustinio didysis puodas („Titan Thunder Jackpots“): 6 ar daugiau sklaidos
pinigų simbolių aktyvuoja titano griaustinio didžiojo puodo („Titan Thunder Jackpot“)
funkciją su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. Pinigų simboliai, aktyvavę šią funkciją, yra
užlaikomi savo pozicijose, kai tuo tarpu kitos pozicijos pavirsta į individualaus sukimo
būgnus. Titano griaustinio didžiojo puodo funkcija galima tiek pagrindinio, tiek nemokamų
sukimų lošimo metu.
Jei vienas ar daugiau papildomų pinigų simbolių nusileidžia būgnuose, jie yra užlaikomi savo
pozicijose iki tol, kol likusių pakartotinių sukimų skaičius tampa – 3. Titano griaustinio
didžiojo puodo funkcija baigiasi, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi 15 pinigų
simboliai yra užlaikomi savo pozicijose.
Mega didysis puodas („Mega Jackpot“) suteikiamas, kai 15 pinigų simbolių atsiranda
būgnuose.
Didysis puodas („Major Jackpot“) suteikiamas, kai būgnuose atsiranda didžiojo puodo
simbolis.
Mažasis puodas („Minor Jackpot“) suteikiamas, kai būgnuose atsiranda mažojo puodo
simbolis.
Nemokamų sukimų metu 3 sklaidos simboliai prideda 8 papildomus nemokamus sukimus
prie likusių nemokamų sukimų skaičiaus.
Funkcijos pirkimo rėžimas („Bonus Buy feature“): lošėjas gali patekti tiesiai į požeminio
pasaulio nemokamų sukimų premijos lošimą sumokėjęs 40x statymo sumos.

2.1400 „Vampyrų Meistras“ („Vampire Senpai“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
889 400 €

„Vampyrų Meistras“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Simbolių išmokėjimai yra rodomi mokėjimo lentelėje („Paytable“).
Laimėjimai išmokami už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, iš kairės į
dešinę.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.
Skirtingose laimėjimo eilutėse esantys laimėjimai yra sudedami.
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Bet kuris vampyro laukinis („vampire wild“) simbolis pakeičia šalia esančius vidutiniškai
išmokančius simbolius į pasisukusius laukinius („turned wilds“) simbolius.
Bet kuris pasisukęs laukinis („turned wild“) simbolis pakeičia šalia esančius vidutiniškai
išmokančius simbolius į pasisukusius laukinius simbolius.
Bet kuriame sukime, 3-9 talismano laukiniai („talisman wild“) simboliai gali atsirasti 1-4
būgnuose.
3, 4 arba 5 premijos sklaidos („bonus scatter“) simboliai atitinkamai suteikia 7, 9 arba 12
nemokamų sukimų.
Bet kuris nusileidęs vampyro laukinis simbolis pasilieka būgnuose iki pat nemokamų sukimų
pabaigos ir peršoka į atsitiktinę būgno poziciją kiekvieno sukimo pradžioje.
Talismano laukinis simbolis atsiranda reanimuotų nemokamų sukimų („Reanimated Free
Spins“) metu.
Kiekvienas vampyro laukinis arba talismano laukinis simbolis, nusileidęs ant būgnų, suteikia
papildomą sukimą.
Vampyro laukiniai simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus pasisukusius laukinius,
talismano laukinius ir premijos sklaidos simbolius.
Pasisukęs laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus vampyro laukinius, talismano
laukinius ir premijos sklaidos simbolius.
Talismano laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus vampyro laukinius,
pasisukusius laukinius ir premijos sklaidos simbolius.

2.1401 „Rubino Mega Keliai“ („The Ruby Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 225 €
225 000 €

„Rubino Mega Keliai“ tai 6 būgnų ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas, kurio tikslas gauti laimingą
derinį.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
Kiekvienas sukimas gali turėti iki 117 649 laimėjimo krypčių. Laimėjimai skiriami už greta
esančių simbolių derinius iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1 būgno, neatsižvelgiant į dydį.
Siekiant sudaryti laimingus derinius, laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolius.
Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“ skaičių. Bet koks rodomas
laimėjimas įjungs kaskadas.
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Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji simboliai iškris atitinkamoje padėtyje.
Kaskados tęsis tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų.
Kaskados laimėjimų („Cascading wins“) metu yra fiksuojamas toks pats krypčių skaičius,
koks buvo ir pradinio laimingo sukimo metu.
Premijos simboliai negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokie laimėjimai.
Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka ekrane gali būti parodytas paslapties („Mystery“)
simbolių skaičius. Visi paslapties simboliai pavirs tuo pačiu simboliu, išskyrus laukinius ir
premijos simbolius.
4 premijos simboliai bet kurioje būgnų vietoje suteikia 12 nemokamų sukimų. Kiekvienam
papildomam premijos simboliui bus pridėti dar 5 nemokami sukimai (bet ne daugiau kaip
27).
Už 3 premijos simbolius skiriami +5 nemokami sukimai, o už 4 – skiriama +10 nemokamų
sukimų.
Nemokamų sukimų metu yra aktyvus neribotas laimėjimo daugiklis, prasidedantis nuo x1.
Po kiekvieno kaskados laimėjimo, gauto nemokamų sukimų metu, daugiklis padidės x1.
Naujasis daugiklis bus taikomas kitam nemokamų sukimų laimėjimui, nesvarbu, ar jis atsiras
tos pačios kaskadų serijos metu, ar vėlesnio nemokamo sukimo metu.

2.1402 „Actekų Auksas Ekstra Auksiniai Mega Keliai“ („Aztec Gold Extra Gold
Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
214 170 €

„Actekų Auksas Ekstra Auksiniai Mega Keliai“ tai 6 būgnų, 7 eilučių ir 117 649 laimėjimo būdų
lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Kiekvienas sukimas gali turėti iki 117 649 laimėjimo būdų. Laimėjimai skiriami už greta
esančių simbolių derinius iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1 būgno, neatsižvelgiant į dydį.
Simboliai krenta į atitinkamas pozicijas, kad sudarytų mega kelių („Megaways“) skaičių. Bet
koks rodomas laimėjimas įjungs kaskadą („Cascade“).
Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji simboliai iškris atitinkamoje padėtyje.
Pakopos tęsis tol, kol nebesusidarys nauji laimėjimai.
Saulės disko sklaidos („Sun Disc Scatters“) simboliai negali būti išardyti ir lieka ekrane, kol
nebesusidaro jokie laimėjimai.
Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus
simbolius, išskyrus saulės disko sklaidos simbolį. Laukiniai simboliai gali iškristi tik 2, 3, 4
ir 5 būgnuose.
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Paslapties („Mystery“) simboliai pasiekiami visuose būgnuose ir virsta bet kokiu simboliu,
išskyrus laukinius ir sklaidos („scatter“) simbolius.
Actekų aukso pinigų pakartotiniai sukimai („Aztec Gold Cash Respins“): bet kurioje būgnų
vietoje iškritę 5 ar daugiau saulės disko sklaidos simboliai aktyvuoja šią funkciją. Jos metu
suteikiami 3 pirminiai pakartotiniai sukimai, kurie bus atliekami naudojant specialų būgnų
rinkinį, kuriame gali pasirodyti tik saulės disko sklaidos simboliai. Pradėjus pakartotinius
sukimus pradiniai saulės disko sklaidos simboliai lieka savo vietoje, o mega kelių
(„Megaways“) skaičius per visą funkcijos taikymo trukmę būna užrakintas pasiekus
aktyvavimui reikiamą kiekį. Actekų aukso pinigų pakartotinių sukimų metu, kai ant būgnų
iškrenta bent vienas naujas saulės disko sklaidos simbolis, vėl nustatomas pakartotinių
sukimų skaičius 3. Visi saulės disko sklaidos simboliai, iškrentantys pakartotinių sukimų
metu, lieka savo vietose, kol pasibaigia funkcija. Jei ekrane pasirodo bet kokie mini („Mini“),
didieji („Major“) arba mega saulės disko sklaidos („Mega Sun Disc Scatters“) simboliai,
skiriama suma, nurodyta atitinkamame viršutiniame skydelyje virš pakartotinių sukimų
būgnų, kaip ir bet kurio kito saulės disko sklaidos simbolio atveju.
Be to, jei visas būgnas yra užpildytas saulės disko sklaidos simboliais, yra skiriamas
atitinkamas daugiklis (lygus pozicijų ant būgno skaičiui ir rodomas virš būgno), o visi ant to
būgno esantys saulės disko sklaidos simboliai yra sudauginami, kai yra išmokami laimėjimai.
Actekų aukso pinigų pakartotiniai sukimai („Aztec Gold Cash Respins“) užbaigiami, kai
specialiame būgnų rinkinyje neberodomi jokie papildomi saulės disko sklaidos simboliai arba
kai visos specialiojo būgnų rinkinio pozicijos yra užpildomos.
Pakartotinių sukimų funkcijos pabaigoje prie lošėjo balanso pridedama kiekvieno ekrane
rodomo saulės disko sklaidos simbolių verčių suma.
Ant saulės disko sklaidos simbolių rodomos vertės yra padauginamos iš bendros statomos
sumos. Actekų aukso pinigų pakartotinių sukimų metu statomos sumos keisti negalima.

2.1403 „Šebos Knyga“ („Book of Sheba“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
221 370 €

„Šebos Knyga“ tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
3 arba daugiau knygos („book“) simbolių bet kurioje ekrano vietoje aktyvuoja 10 nemokamų
sukimų. Knygos simboliai taip pat yra ir laukiniai („Wild“) simboliai ir gali pakeisti bet
kokius kitus simbolius, kad sudarytų laimingą kombinaciją.
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•

•
•
•

Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje atsitiktine tvarka pasirenkamas specialusis išplėstinis
simbolis, kuris suteikia galimybę laimėti daugiau. Po pradinių išmokų specialusis simbolis
gali išsiplėsti, kad būtų galima laimėti visose 10 laimėjimo linijų, netgi esančiose ant
negretimų būgnų. Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
Nemokamų sukimų metu auksinės knygos („Golden Book“) simboliai gali iškristi tik ant 2,
3 ir 4 būgnų. Jei auksinės knygos simbolis iškris ant bet kurio iš šių būgnų, ji transformuos
auksinį būgną likusiems nemokamiems sukimams.
Kai būgnas pavirs į auksinį, visi ant būgno esantys simboliai pavirs specialiu išsiplečiančiu
simboliu, jei įmanoma laimėti su tuo pasirinktu simboliu.
Įprasti knygos simboliai yra ant visų būgnų.

2.1404 „Dosniosios Gražuolės“ („Bounty Belles“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
217 543 €

„Dosniosios Gražuolės“ tai 5 būgnų ir 243-1125 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Siekiant sudaryti laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolius. Laukiniai simboliai gali iškristi tik ant 1
ir 2 būgnų.
3 ar daugiau iškritusių premijos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Tuomet
lošėjui suteikiama:
o Už 3 premijos simbolius – 10 nemokamų sukimų;
o Už 4 premijos simbolius – 12 nemokamų sukimų;
o Už 5 premijos simbolius – 15 nemokamų sukimų.
Laukiniams simboliams iškritus ant 1 ir 2 būgnų aktyvuojama laukinio dosnumo („Wild
Bounty“) funkcija. 3, 4 ir 5 būgnai gali išsiplėsti 1 arba 2 eilėmis laukinės premijos metu.
Dosnumo („Bounty“) simboliams iškritus ant 3, 4 arba 5 būgno laukinių dosnumo funkcijos
metu suteikiamos jiems priskirtos sumos.
Laukinių dosnumo funkcijos metu bet kurie dosnumo simboliai, iškritę ekrane ant iš eilės
einančių būgnų, pradedant 3 būgnu, suteiks jiems priskirtas sumas. Už dosnumo simbolius
išmokama tik ant iš eilės einančių būgnų (tačiau pradedant tik nuo 3-iojo būgno)

2.1405 „Prabangūs Šelmiški Vaisiai 6“ („Cheeky Fruits 6 Deluxe“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 20 €
1 000 000 €

„Prabangūs Šelmiški Vaisiai 6“ – 6 būgnų, 3 eilučių lošimas, lošiamas su 5 (fiksuotomis) laimėjimo
linijomis, einančiomis iš kairės į dešinę.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•

•

Premijos („Bonus“) simbolis yra sklaidos („scatter“) simbolis. 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simboliai
atitinkamai suteikia 10, 15, 20, 25 nemokamų premijos lošimo sukimų.
Lošime taip pat yra pasirinktinis lošimas, kurio metu teisingai atspėjus paslėptos kortos
spalvą ar rūšį galima padauginti bendrą bet kurio pagrindinio lošimo sukimo prizą. Šį lošimą
galima lošti ne daugiau nei penkis kartus iš eilės.
Keletas laimėjimų keliose išmokų linijose sumuojami.
Premijos lošimo metu kiekvienam sukimui bus pasirinktas atsitiktinis „Milžiniškas simbolis“,
kuris užims visus 2, 3 ir 4 būgnus (uždengs 9 padėtis). Galimi „Milžiniški simboliai“: 7,
žvaigždė, arbūzas, vyšnia, citrina, slyva, apelsinas.
Premijos puodas („Jackpot“): karūnos simboliai užpildo aukso puodo skaitiklį. Kiekvienas
sukimas atstato skaitiklį. Jei kiekvienas ant būgnų esantis simbolis yra su karūna, laimimas
aukso puodas.
Aukso puodo vertė rodoma skaitiklio viršuje ir skaičiuojama taip: 5000 x statymo sumos.

2.1406 „Blogio Elitas Aukso Vartai“ („Elite of Evil Portal of Gold“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
1 000 000 €

„Blogio Elitas: Aukso Vartai“ tai 6 būgnų, 6 eilių lošimas, kuriame išmokama už 4+ sutampančius
simbolius horizontaliai arba vertikaliai.
Lošimo taisyklės:
•

Kiekvieno sukimo metu bet kuri keturių ar daugiau vienodų simbolių, kurie liečiasi
horizontaliai arba vertikaliai, kombinacija atneša laimėjimą.
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•

•
•
•

•
•

Iškritus atitinkamai šukių simbolių kombinacijai būgnuose įvyks didelis sprogimas. Visi šalia
šukių simbolio esantys simboliai bus sunaikinti. Šukių simbolio sprogimo sunaikinti
simboliai padės atrakinti boso portalą arba padarys papildomą žalą bosui vykstant mūšiui su
bosu.
Išmokėjus laimėjimą visi laimingi kombinacijos simboliai sprogs ir leis virš jų esantiems
simboliams nusileisti pakopomis.
Lošime taikomas laimėjimo daugiklis, kuris didėja su kiekviena pakopa. Laimėjimai gali būti
labai dideli, bet ne didesni nei didžiausia lošimo automato išmokama suma. Didžiausias šio
lošimo automato išmokėjimas yra 5 000X.
Nemokamų sukimų metu kiekvienas laimėjimas padidina pakopinį daugiklį 1 kartu. Šis
pakopinis daugiklis didės kiekvieną kartą laimėjus, kol baigsis nemokami sukimai:
o 4 vienodi nemokamų sukimų simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų.
o 5 vienodi nemokamų sukimų simboliai suteikia 14 nemokamų sukimų.
o 6 vienodi nemokamų sukimų simboliai suteikia 18 nemokamų sukimų.
o 7 ir daugiau vienodų nemokamų sukimų simbolių suteikia 22 nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai taip pat gali būti skiriami nugalėjus bosą ir sukant aukso puodo ratą.
Iškritus premijos simbolių kombinacijai lošėjui bus suteiktas didžiulis pasirinkimas skrynių
su prizais. Lošėjas gali pasirinkti 2–5 skrynias, kurių skaičius priklauso nuo to, kiek simbolių
aktyvavo premijos lošimą, kaip parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. Kiekviena skrynia
atskleis piniginę vertę. Lošėjas laimi bendrą savo pasirinkimų vertę.
Sutampantys simboliai
4
5
6
7+

•
•

Suteikti premijos pasirinkimai
2
3
4
5

Kai lošėjas pradeda premijos lošimą iškritus didesniam premijos simbolių skaičiui, daugiklis
gali būti didesnis. Pradėjus premijos lošimą kai jau buvo aktyvuotas laimėjimo daugiklis,
visos premijos taip pat padidės priklausomai nuo daugiklio vertės.
Aukso puodo ratą galima sukti nugalėjus bosą. Priešais būgnus atsidarys penkių pakopų
prizinis ratas, sudarytas iš sidabrinių, auksinių, epinių ir mitinių prizų bei nemokamų sukimų
prizo. Lošėjas gali sukti ratą vieną kartą. Galimų prizų vertė už vieną bosą didėja kaip pateikta
toliau:
Bosas

Sidabrinis

Auksinis

Epinis

Mitinis

Bosas 1
Bosas 2
Bosas 3
Bosas 4
Bosas 5

X4-X8
X4-X8
X4-X8
X4-X8
X4-X8

X10-X20
X10-X20
X10-X20
X10-X20
X10-X20

X50
X100
X150
X200
X250

X250
X500
X1000
X1500
X2000

Nemokami
sukimai
12
12, 14
12, 14, 18
12, 14, 18, 22
12, 14, 18, 22

2.1407 „Pašėlusi Greta“ („Greta Goes Wild“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:

Lošimų automatų žaidimas
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Būgnų tipas:

Sukamieji būgnai

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Min. 0.10 €
Maks. 30 €
239 283 €

Maksimali laimėjimo suma:

„Pašėlusi Greta“ tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Siekiant sudaryti laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį.
X2 ir X3 laukinių daugikliai („Wild Multiplier“) simboliai yra aktyvūs tik nemokamų sukimų
metu.
Iškritę 3 arba daugiau sklaidos („Scatter“) simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus.
Bet kokio sukimo metu gali pasirodyti pašėlusios Gretos laukinių („Greta Goes Wild“)
funkcija: garantuotai gaunami premijos („Bonus“) arba didžiojo laimėjimo („Big Win“)
simboliai.
Didžiojo laimėjimo simbolių pranešimas rodomas, kai laimėjimas yra daugiau nei 25 kartus
didesnis už statymą.
Gretos simboliai gali pasirodyti nemokamų sukimų metu, jei bus suteiktas pakartotinis
sukimas.
Už 3, 4 ar 5 sklaidos simbolius, rodomus bet kurioje ekrano vietoje, bus skiriama 10, 12 ar
15 nemokamų sukimų.
Bet kuris laukinis („Wild“) simbolis, iškritęs ekrane, lieka lipnus tol, kol nesibaigia
nemokami sukimai.
Bet kada iškritus 2 laukiniams simboliams ant to paties būgno, jie virsta x2 laukinio daugiklio
simboliais. Kai tarp laimėjimo yra x2 laukinis daugiklis, tas laimėjimas dauginamas iš 2.
Bet kada iškritus 3 laukiniams simboliams ant to paties būgno, jie virsta x3 laukinio daugiklio
simboliais. Kai tarp laimėjimo yra x3 laukiniai daugikliai, tas laimėjimas dauginamas iš 3.
Jei toje pačioje laimėjimų eilutėje iškrenta 2 arba daugiau laukinių daugiklių, toje eilutėje
laimi tik vienas daugiklis. Jei laukiniai daugikliai turi skirtingas vertes, naudojamas didesnis.
Nemokamų sukimų metu, jei ant kiekvieno būgno pasirodo vienas arba daugiau limpančių
laukinių („Sticky Wild“) simbolių (įskaitant x2, laukinį daugiklį ir x3 laukinį daugiklį)
suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai.

2.1408 „Aukso Karalius“ („Kings of Gold“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 25 €
224 200 €
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„Aukso Karalius“ tai 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

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.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir
auksinės monetos („golden coin“) simbolius. Laukiniai simboliai gali užimti vieną, dvi arba
tris pozicijas tame pačiame būgne.
Pagrindinio lošimo metu išsukus 3 premijos simbolius bet kuriose 1, 3 ir 5 būgnų pozicijose,
laimimi 8 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu, prieš kiekvieną sukimą, tarp 2 ir 5
būgnų parenkami du būgnai, kuriuose suksis vienodi simboliai.
Išsukus 5 arba daugiau auksinės monetos simbolių bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojami
3 Auksiniai faraono pakartotiniai sukimai („Pharaoh’s Gold Respins“). Šie sukimai lošiami
specialiuose būgnuose, kuriuose galima išsukti tik auksinės monetos arba auksinio faraono
simbolius.
Pakartotiniai sukimai pradedami su auksinės monetos simboliais tose pozicijose, kuriose jie
buvo išsukti aktyvuojant šią funkciją. Pakartotinių sukimų metu išsukus auksinės monetos ir
auksinio faraono simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3.
Visi pakartotinių sukimų metu išsukti auksinės monetos simboliai išlieka savo vietose iki
pakartotinių sukimų pabaigos. Taip pat, pakartotinių sukimų metu išsukus auksinio faraono
simbolį, visų auksinės monetos simbolių vertės (kurios nurodytos ant kiekvieno simbolio)
sumuojamos ir atvaizduojamos auksinio faraono simbolio pozicijose, o likusių pakartotinių
sukimų skaičius atstatomas į 3.
Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas nei vienas auksinės monetos simbolis arba
kai visos būgnų pozicijos tampa užpildytos. Lošėjas laimi laimėjimą, lygų visų būgnų
pozicijų verčių sumai.

2.1409 „Makau Didelis Statymas“ („Macau High Roller“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 10 €
225 000 €

„Makau Didelis Statymas“ – 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Lošimo taisyklės:
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus
nemokamų sukimų, didelio statymo, Makau pinigų sukimo bei pakartotinių sukimų
laimėjimus, kurie išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas
eilutėje.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
Išsukus 3 arba daugiau sklaidos („scatter“) simbolių, aktyvuojami nemokami sukimai, kurių
metu būgnuose gali atsirasti tik žetonų simboliai. Nesvarbu, kurioje būgnų pozicijoje
išsukamas žetono simbolis, lošėjas laimi laimėjimą, nurodytą ant išsukto žetono simbolio.
Pagrindinio lošimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojama Makau pinigų sukimo
funkcija („Macau Money Spin“). Šios funkcijos metu suteikiamas sukimas, kurio metu už
visus išsuktus žetonų simbolius išmokamas laimėjimas, nurodytas ant šių simbolių.
Didelio statymo funkcija („High Roller Bet“) – lošėjas gali pasirinkti lošti didelio statymo
režimu, paspausdamas ant didelio statymo („High Roller Bet“) mygtuko. Toks statymas lygus
statymo sumai padaugintai iš 20. Didelio statymo funkcijos metu būgnuose gali atsirasti tik
žetonų simboliai. Nesvarbu, kurioje būgnų pozicijoje išsukamas žetono simbolis, lošėjas
laimi laimėjimą, nurodytą ant išsukto žetono simbolio. Didelio statymo funkcijos metu
pozicijos, kuriose buvo išsukti žetonų simboliai, pažymimos raudonai. Kai visos būgnų
pozicijos tampa pažymėtos raudonai, suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
Pakartotinių sukimų metu visi žetonų simboliai, kurie buvo išsukti aktyvuojant šią funkciją,
išlieka savo vietose iki kol baigsis pakartotiniai sukimai. Kiekvienas naujai išsuktas žetono
simbolis atstato likusių pakartotinių sukimų skaičių iki 3.
Visi išsukti žetonų simboliai išlieka savo vietose.
Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas žetono simbolis arba kai visos būgnų
pozicijos tampa užpildytos žetonų simboliais.

2.1410 „Galingasis Eržilas: Laikyk ir Laimėk“ („Mighty Stallion Hold & Win“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
226 138 €

„Galingasis Eržilas: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus
simbolius, išskyrus galingojo eržilo sklaidos („Mighty Stallion Scatter“) ir pinigų ugnies
kamuolio („Cash Fireball“) simbolius.
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•
•
•
•
•

Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra
didžiausias laimingas derinys eilutėje.
3 arba daugiau galingojo eržilo sklaidos simbolių bet kurioje lošimo tinklelio padėtyje
suteikia 10 nemokamų sukimų ir grynųjų pinigų prizą pagal mokėjimų lentelę.
5 arba daugiau pinigų ugnies kamuolio simbolių bet kurioje lošimo tinklelio padėtyjesuteikia
„laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus“.
Bet kurio sukimo metu, milžiniško eržilo laukiniai („Giant Wild Stallion“) simboliai
atsitiktinai gali būti išsukti pakartotinai, kurie gali aktyvuoti kelis laukinius simbolius.
Milžiniško eržilo laukiniai („Giant Wild Stallion“) simboliai visada yra 3 eilių ilgio ir gali
būti 2, 3, 4 arba 5 būgnų pločio. Galingojo eržilo laukinių sukimų „Mighty Stallion Wild
Spin“ metu rodinyje visiškai arba iš dalies gali pasirodyti daugiau nei vienas laukinis
(„wilds“).

2.1411 „Morganos Mega Keliai“ („Morgana Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
216 014 €

„Morganos Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Bet kokio mokamo sukimo metu gali būti aktyvuota maksimalių mega kelių („Max
Megaways“) funkcija, kurios metu atsitiktinai, iškritus unikaliai fono animacijai ir funkcijos
pavadinimui, būgnas nusileis į didžiausią galimą mega kelių („Megaways“) skaičių (117
649).
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius, išskyrus sklaidos
(„Scatter“) simbolius, sudarydamas laiminčias kombinacijas.
Laukiniai simboliai gali iškristi tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
Iškritus 3 ar daugiau sklaidos simbolių, aktyvuojami nemokami sukimai. Sklaidos simbolių
nemokamų sukimų metu nebūna.
Paslapties („Mystery“) simbolis virsta bet kokiu simboliu, išskyrus sklaidos ar laukinį
simbolius. Paslapties simboliai gali virsti tais pačiais simboliais ir atsirasti nemokamų sukimų
funkcijos metu.
Nemokamų sukimų metu lošėjas renka simbolius, kad gautų taškų padauginimo prizą,
papildomus nemokamus sukimus ir padidintų minimalų laimėjimo būdų skaičių.
Surinkus visus reikiamus simbolius, lygis bus pakeistas į aukščiausią simbolį.
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•

Renkamas bet koks simbolis, kuris pasirodo ekrane nemokamų sukimų metu. Reikalingi
simboliai neturi sudaryti laimingų derinių. Rinkimui reikalingi simboliai prasideda žemiausiu
simboliu ir per kiekvieną lygį pereina prie kito simbolio.

2.1412 „Neptūno Turtai Mega Keliai“ („Neptune‘s Fortune Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
194 200 €

„Neptūno Turtai Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 46 656 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Kiekvienas sukimas gali turėti iki 46 656 laimėjimo krypčių. Laimėjimai skiriami už greta
esančių simbolių derinius iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1 būgno, neatsižvelgiant į dydį.
Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų laimėjimo būdų skaičių. Bet koks rodomas
laimėjimas įjungs kaskadą („cascade“). Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji
simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskada tęsis tol, kol nesusidarys nauji laimėjimai.
Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus
simbolius, išskyrus trišakio sklaidos („Trident Scatter“) simbolius.
Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti tik ant 2–5 būgnų.
Iškritę 4 arba daugiau trišakio sklaidos („Trident Scatter“) simbolių aktyvuos nemokamų
sukimų funkciją.
Bet kur ant būgnų iškritęs laukinis („Wild“) simbolis aktyvuoja turtų skrynią („Treasure
chest“), kurioje galima laimėti daugiklius iki x5 ar Neptūno premiją („Neptune‘s Bonus“).
Laimėjus daugiau nei vieną daugiklį, visi jie sudedami.
Aktyvavus vidurinę lobių skrynią aktyvuojamas premijos lošimas. Pasirinkus 3 sutampančius
perlo („Pearls“) simbolius, galima laimėti premijos prizą – mini („mini“), vidutinį („minor“),
didįjį („major“) arba didžiausią („grand“):
o „Mini“: 20x statymas;
o „Minor“: 50x statymas;
o „Major“: 200x statymas;
o „Grand“: 1000x statymas.
Iškritę 4 arba daugiau trišakio sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus, kurių metu
visi mažos vertės simboliai yra pašalinami. Nemokamų sukimų metu galima laimėti bet kurią
turtų skrynią, o pačią funkciją aktyvuoti pakartotinai, jei iškrenta 4 ar daugiau trišakio
sklaidos simbolių. Lošėjas laimi:
o 10 nemokamų sukimų už 4 trišakio sklaidos simbolius;
o 12 nemokamų sukimų už 5 trišakio sklaidos simbolius;
o 15 nemokamų sukimų už 6 trišakio sklaidos simbolius.
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2.1413 „Fantazminiai Turtai“ („Phantasmic Fortunes“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
208 008 €

„Fantazminiai Turtai“ – 5 būgnų ir 243-7776 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Siekiant sudaryti laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolius. Laukiniai simboliai gali atsirasti tik 2, 3,
4 ir 5 būgnuose.
Fantazminiai („Phantasmic“) ir magijos laukiniai („Magic Wild“) simboliai pasiekiami tik
aktyvavus funkciją.
3x sklaidos simboliai aktyvuoja fantazminių nemokamų sukimų („Phantasmic Free Spins“)
funkciją.
Sklaidos simbolis gali užimti iki 2 įprastų simbolio vietų ir iškristi visiškai arba iš dalies.
Deimanto („Diamond“) simbolis padidins būgną, ant kurio iškris, vienu simboliu,
sukurdamas daugiau krypčių kitame sukime. Daugiau nei vienas deimanto simbolis gali
iškristi sukime, bet tik vienas ant kiekvieno būgno.
Lošimas visada prasidės 243 laimėjimo būdais. Iškritęs deimanto simbolis aktyvuos
išsiplečiančius laimėjimo būdus („Xpanding Ways“), tai padidins būgną 1 ir laimėjimo būdų
skaičių. Būgnui pasiekus orbitos („Orb“) funkciją aktyvuojamas atitinkamas prizas ir
grąžinami 243 laimėjimo būdai.
Orbitos funkcijos metu, kiekvieną kartą iškritus deimanto simboliui, padidės būgnas,
priartėsiantis prie prizo. Laimėjus prizą, aktyvuojami būgnai ir grąžinamas originalus jų
dydis. Orbitos funkcija nustatoma iš naujo ir atskleidžiami nauji prizai. Sukime galima laimėti
iki dviejų orbitos prizų:
o statymo daugikliai, pagrindinis žaidimas – 5x, 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 50x, 75x,
100x, 200x;
o statymo daugikliai, nemokami sukimai − 5x, 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 50x, 75x, 100x,
200x, 250x, 500x, 1000x;
o Premijos orbita („Bonus Orb“) (tik pagrindinis lošimas) – suteikia fantazminius
nemokamus sukimus („Phantasmic Free Spins“);
o Fantazminis orbitos laukinis („Phantasmic Wild Orb“) (tik pagrindinis lošimas) – ant
būgnų prideda 2, 3 arba 4 sukrautus fantazminius laukinius simbolius. Kiekvienas
sukrautas fantazminis laukinis simbolis užpildo visą būgną, nepaisant simbolių
skaičiaus;
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•
•
•

o Magiškas orbitos laukinis („Magic Wild Orb“) (tik pagrindinis lošimas) – ant būgnų
prideda 2, 3 arba 4 atsitiktinius magijos laukinius simbolius su animacija. Visuose
būgnuose iš viso gali būti pridėta iki 6 atsitiktinių magijos laukinių simbolių;
Po bet kokio orbitos funkcijos arba premijos lošimo laimėjimo galima atsitiktine tvarka
aktyvuoti magijos pastiprinimą („Magic Boost“). Taip akimirksniu būgno dydis padidės iki
dviejų būgnų ir bus sukurti papildomi laimėjimo būdai.
3 arba daugiau sklaidos simbolių, iškritusių 2, 3 ir 4 būgnuose, aktyvuoja fantazminius
nemokamus sukimus („Phantasmic Free Spins“).
Sklaidos simboliai užima 2 simbolio vietas ir gali iškristi visiškai arba iš dalies bei aktyvuoti
premijos lošimą.

2.1414 „Punto Banko“ („Punto Banco“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Stalo žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
500 €

„Punto Banko“ – stalo lošimas, kurio tikslas atspėti kortų kombinaciją, kurioje bendras taškų skaičius
yra arčiausiai devyneto, arba jei lošėjas (Punto) ir bankininkas (Banco) pasiekia lygiąsias.
Lošimo taisyklės:
•

•
•
•
•

•

•

„Punto Banko“ stalas yra padalytas į tris statymų sritis:
o Punto (Lošėjo) statymų sritis;
o „Banko“ (Bankininko) statymų sritis.
o Statymų sritis „Tie“ (Lygiosios).
Lošėjo kortos yra rodomos kairėje stalo pusėje, o Bankininko kortos – dešinėje stalo pusėje.
Kortos padalijamos iš šešių sumaišytų kortų kaladžių krūvos. Kortos yra sumaišomos prieš
kiekvieną lošimą.
Jei bendra rankos vertė yra dešimt ar daugiau, iš šios pirmosios vertės atimama dešimt taškų;
likęs taškų skaičius laikomas kortų kombinacijos taškų skaičiumi.
Tūzai skaičiuojami kaip vienas taškas, kortos nuo dviejų iki devynių išsaugo savo vertes, o
10, valetas, dama ir karalius skaičiuojami kaip nulis. Pavyzdys: jei 7+6=13, tada galutiniai
taškai yra 13-10=3.
Prasidėjus lošimui, dvi atverstos kortos padalijamos lošėjui, ir dvi atverstos kortos
padalijamos bankininkui. Trečioji korta gali būti padalyta lošėjui arba bankininkui arba kai
kuriais atvejais netgi abiem (pagal trečiosios kortos taisyklę).
Trečiosios kortos taisyklė: šioje schemoje parodyti atvejai, kada lošėjas ir (arba) bankininkas
iš krupjė gauna trečią kortą.
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Lošėjui:
Pirmų dviejų

Veiksmas
Prašyti kortos
Pasuoti
Lygiosios (trečios kortos nėra)

0-1-2-3-4-5
6-7
8-9

Jei bankininko turimų dviejų kortų bendras taškų skaičius yra aštuoni ar devyni, lošėjas netraukia
trečiosios kortos.
Bankininkui:
Pirmų dviejų kortų vertė
taškais
0-1-2
3
4
5
6
7
8-9
•
•
•

Prašoma, kai trečioji lošėjo
korta yra
Visada prašoma
0-1-2-3-4-5-6-7-9
2-3-4-5-6-7
4-5-6-7
6-7
Visada pasuoti
Lygiosios, trečios kortos
nėra

Neprašoma, kai trečioji
lošėjo korta yra
Netaikoma
8
0-1-8-9
0-1-2-3-8-9
0-1-2-3-4-5-8-9
Visada pasuoti
Lygiosios, trečios kortos
nėra

Jei lošėjas ir (arba) bankininkas iš viso turi aštuonis ar devynis taškus, jie abu pasuoja. Ši
taisyklė viršija bet kurią kitą taisyklę.
Jei lošėjo turimų dviejų kortų bendras taškų skaičius yra šeši ar septyni, bankininkas trauks
trečią kortą tik tuo atveju, jei iš viso turės penkis taškus ar mažiau.
Lošėjas, norėdamas lošti, atlieka šiuos veiksmus:
➢ 1 žingsnis. Lošėjas pasirenka žetono vertę, atlieka statymą lošėjo arba bankininko
statymų srityje ir (arba) vieną statymą statymų srityje „Lygiosios“. Lošimas negali
prasidėti be statymo; statymai negali viršyti maksimalių stalo limitų.
➢ 2 žingsnis. Atlikus statymą, lošėjas renkasi:
o „Dalinti“ – spustelėjus šį mygtuką pradedamas lošimas;
o „Atšaukti“ – spustelėjus mygtuką atšaukiamas dabartinis statymas.
➢ 3 žingsnis. Spustelėjus mygtuką DALYTI, lošimas prasideda ir dvi atverstos kortos yra
padalijamos ir lošėjui, ir bankininkui. Trečioji korta gali būti suteikta lošėjui arba
bankininkui arba kai kuriais atvejais netgi abiem (pagal trečiosios kortos taisyklę).
Lošimą laimi kortų kombinacija, kurios bendras taškų skaičius yra arčiausiai devyneto.
Jei ir lošėjas, ir bankininkas turi vienodą taškų skaičių, lošimas baigiamas lygiosiomis.
Lošimą užbaigus lygiosiomis, lošėjo ir bankininko statymai yra grąžinami.
➢ 4 žingsnis. Kai kortų kombinacija užbaigiama, surinkus visus žetonus ar išmokėjus, stalas
bus nustatytas iš naujo ir ant jo nieko nebus, o 2 piktogramų parinktys yra:
PAKARTOTINIS ir PAKARTOTINIS STATYMAS. Lošėjas turės 3 galimybes:
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o PAKARTOTINIS – nukopijuos paskutinę statymo sumą, tačiau kortų nedalys – gali
būti pridėta daugiau žetonų.
o PAKARTOTINIS STATYMAS – nukopijuos paskutinę statymo sumą ir automatiškai
padalys kortas.
o Lošėjas gali atlikti visiškai naują statymą – tiesiog pateikdamas žetonus bet kuriam iš
3 variantų: „PUNTO - BANCO – TIE.“

2.1415 „Stebuklų Šalies Karalienė Mega Keliai“ („Queen of Wonderland Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
250 000 €

„Stebuklų Šalies Karalienė Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) ir
pinigų pakartotinių sukimų („Cash Respin“) simbolius, kad būtų sudarytos laiminčios
kombinacijos.
Laukiniai simboliai tik ant 2, 3 , 4 ir 5 būgnų.
3 premijos simboliai bet kurioje būgnų vietoje suteikia 10 nemokamų sukimų. 5 nemokami
sukimai pridedami kiekvienam papildomam premijos simboliui, bet ne daugiau kaip 25
nemokamų sukimų.
5 arba daugiau pinigų pakartotinių sukimų simboliai atsiradę bet kurioje būgnų vietoje
aktyvuoja širdžių karalienės pakartotinius sukimus („Queen of Hearts Respin“).
Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka ekrane gali būti parodytas paslapties („Mystery“)
simbolių vaizdas. Visi paslapties simboliai virsta tuo pačiu simboliu, išskyrus laukinius ir
premijos simbolius. Paslapties simboliai taip pat pasiekiami nemokamų sukimų metu.
Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų mega kelių („Megaways“) skaičių. Bet
koks rodomas laimėjimas įjungs pakopą. Simboliai laimingose kombinacijose sprogs ir nauji
simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Pakopos tęsis, kol nebesusidarys jokių naujų
laimėjimų. Pakopinių laimėjimų metu yra fiksuojamas toks pats laimėjimo būdų skaičius,
koks buvo ir pradinio laimingo sukimo metu. Premijos ir pinigų pakartotinių sukimų
simboliai negali būti suskaldyti ir jie išlieka ekrane, kol nebesusidaro jokie laimėjimai.
3 premijos simboliai bet kurioje būgnų vietoje suteikia 10 nemokamų sukimų, 5 nemokami
sukimai bus pridėti kiekvienam papildomam premijos simboliui, bet ne daugiau kaip 25
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų negalima aktyvuoti iš naujo.
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•

•

•
•

Širdžių karalienės pinigų pakartotinius sukimus („Queen of Hearts Cash Respins“) galima
aktyvuoti širdžių karalienės nemokamų sukimų („Queen of Hearts Free Spins“) metu, iškritus
5 arba daugiau pinigų pakartotinių sukimų simboliams. Aktyvavus širdžių karalienės
pakartotinių sukimų funkciją, aktyvus daugiklis pernešamas ir visi pinigų pakartotinių
sukimų simboliai padauginami iš šio bendro daugiklio.
Neribotas laimėjimo daugiklis, prasidedantis nuo x1, yra aktyvus širdžių karalienės
nemokamų sukimų metu. Po kiekvieno pakopinio laimėjimo, daugiklis padidės x1. Naujas
daugiklis bus taikomas kitam nemokamų sukimų laimėjimui, nepaisant to, ar jis pasirodys
per tą pačią pakopų seriją ar kitą.
Karališkas garantas („Royal Guarantee“) aktyvuojamas širdžių karalienės nemokamų sukimų
metu, jei šios funkcijos laimėjimas yra mažiau nei 10x statymo. Už karališko garanto funkciją
skiriami +5 nemokami sukimai. Karališko garanto funkciją galima aktyvuoti tik vieną kartą.
Širdžių karalienės statymas („Queen of Hearts Bet“) kainuoja 100 x bendras statymas (2 000
monetų). Šios funkcijos metu sukimas garantuotai aktyvuoja širdžių karalienės nemokamus
sukimus arba širdžių karalienės pinigų pakartotinius sukimus. Sukant ratą, remiantis 50/50
tikimybe, lošėjui gali iškristi nemokamų sukimų arba pakartotinių sukimų funkcijos: „Queen
of Hearts Free Spins“ arba „Queen of Hearts Cash Respins“.

2.1416 „Šėlstantys Drakonai“ („Raging Dragons“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
230 412 €

„Šėlstantys Drakonai“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Siekiant sudaryti laimingas kombinacijas, laukinis (‚Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolius.
Tik vienas laukinis simbolis gali iškristi pagrindinio lošimo sukime. Laukinis simbolis gali
padidinti visus laimėjimus iki x3 ir iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose.
3 arba daugiau sklaidos simbolių, iškritę ant būgnų, aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Per bet kurį mokamą sukimą atsitiktinai aktyvuotas raudonas vokas bus atplėštas ir atskleis
momentinį 8x, 88x, 888x arba 8 888x statymas piniginį prizą. Raudona raidė gali drebėti
lošimo metu, tačiau tai negarantuoja Laimingo voko funkcijos.
3 arba daugiau ant būgnų iškritusių sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus ir
grynųjų pinigų prizą pagal mokėjimų lentelę.
Pradedant nemokamais sukimais lošėjas renkasi iš:
o 25 nemokami sukimai su laukinių simbolių daugikliais – x2, x3 arba x5;
o 20 nemokamų sukimų su laukinių simbolių daugikliais – x3, x5 arba x8;
o 15 nemokamų sukimų su laukinių simbolių daugikliais – x5, x8 arba x10;
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o 13 nemokamų sukimų su laukinių simbolių daugikliais – x8, x10 arba x15;
o 10 nemokamų sukimų su laukinių simbolių daugikliais – x10, x15 arba x30;
o Paslaptingas pasirinkimas („Mystery Choice“) – gali suteikti bet kokį nemokamą sukimą
(10, 13, 15, 20, 25) ir laukinių simbolių daugiklių ( x2, x3, x5 / x3, x5, x8 /x5, x8, x10 /
x8, x10, x15 / x10, x15, x30) derinį iš aukščiau pateiktų pasirinkimų (galimi 25 rezultatai).
Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai gali iškristi visuose 5 būgnuose ir padidinti visus
laimėjimus, kurių dalis jie yra, atsitiktinėmis daugiklio vertėmis, kaip ir aukščiau pateiktų
nemokamų sukimų pasirinkimų atveju.
Jeigu nemokamo sukimo metu bet kurioje būgnų pozicijoje iškrenta vienas ar daugiau
sklaidos simbolių, skiriami išmokų lentelėje nurodyti papildomi nemokami sukimai.

2.1417 „Turtų Jūra“ („Sea of Riches“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
241 600 €

„Turtų Jūra“ – 6 būgnų, 6 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Surinkę 25 žemėlapio dalių simbolius, lošėjas pereina į kitą lygį, kurių viso yra keturi.
Kiekvienas jų turi jam būdingą laukinių jūrų („Wild Seas“) funkciją. Pasibaigus 4 lygiui,
lošėjas grįžta į 1 lygį. Kiekvienas lygis turi jam būdingą funkciją:
o Laukinių Krakenas („Wild Kraken“): iš gelmių išnirs Krakeno („Kraken“) simbolis ir
suduos per būgnus – 5–10 atsitiktinių simbolių taps laukiniais;
o Laukinių audra („Wild Storm“): laukinių tornadas („Wild Tornado“) praūš per būgnus
ir pavers 3–9 atsitiktinius simbolius laukiniais;
o Laukinių banginis („Wild Whale“): suteiks 5 laukinius simbolius;
o Laukinių vaiduoklių laivas („Wild Ghostship“): „Ghostly Galleon“ pasirodys
būgnuose ir apvers 2–5 atsitiktinius „Wild Daugiklio“ simbolius. Galimi laukinių
daugikliai yra: x2, x3, x4, x5 ir x10. Daugikliai papildo vienas kitą, todėl laimėjus grupę
su x2 ir x10 laukiniais simboliais tai grupei bus suteiktas x12 bendras daugiklis.
Pralaimėjusio sukimo pabaigoje laukinių jūros funkcija gali būti atsitiktinai aktyvuota ir
papildyti būgnus laukiniais („wild“) simboliais. Siekiant sudaryti laimingas kombinacijas,
laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus žemėlapio dalių simbolius.
Kiekvienas laimėjimas įkraus kapitono kompaso („Captain's Compass“) funkciją.
Priklausomai nuo įkraunamo lygio, gali būti aktyvuotos skirtingos funkcijos:
o Riedantis romas („Rolling Rum“) aktyvuojamas ties 24–29 simboliais;
o Muškietininko chaosas („Musket Mayhem“) aktyvuojamas ties 30–35 simboliais;
o Patrankos sprogimas („Cannon Blast“) aktyvuojamas ties 36–41 simboliais;
o Papūgų pulkas („Swarm O' Parrots“) aktyvuojamas ties 42–47 simboliais.
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Surinkus 48 arba daugiau laimėjimo simbolių kapitono kompaso funkcijoje, bus aktyvuojami
audros nemokami sukimai („Stormin' Free Spins“). Lošėjas gauna galimybę sukti laivo vairą,
kad laimėtų 5, 8, 10, 12 arba 15 audros nemokamus sukimus. Šios funkcijos metu žaibas gali
iššaukti kompaso daugiklį, kuris suteikia laimėjimo lygio daugiklį (x1, x2, x5, x10) toje
pakopų serijoje. Užbaigus visus to sukimo laimėjimus, daugiklio lygis grįš į x1 kitame
sukime. Į kompaso daugiklį gali trenkti iki 3 kartų per kiekvieną laimintį nemokamą sukimą,
taip padidinamas dabartinio laimėjimo daugiklis.

2.1418 „Švytintis Karalius Mega Keliai“ („Shining King Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
225 000 €

„Švytintis Karalius“ – 6 būgnų ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Siekiant sudaryti laimingas kombinacijas, laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus premijos („bonus“) simbolius.
Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su
laukiniu simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis
derinys yra didžiausias laimingas derinys tam tikru laimėjimo būdu.
Top sekiklio („Top tracker“) funkcija − horizontali stebėjimo priemonė, esanti ant 2, 3, 4
ir 5 būgnų viršaus, pridės simbolį prie kiekvieno būgno, virš kurio ji yra.
Kaskadų laimėjimai („Cascading wins“): simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų
mega laimėjimų skaičių. Bet koks rodomas laimėjimas įjungs pakopą. Simboliai laimingose
kombinacijose sprogs ir nauji simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Pakopos tęsis tol, kol
nebesusidarys nauji laimėjimai. Laimingi simboliai horizontalioje top sekiklio funkcijoje bus
pakeisti simboliais, perstumiamais iš dešinės į kairę. Premijos simboliai negali būti išardyti
ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokie laimėjimai.
Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka ekrane gali būti parodytas paslapties („mystery“)
simbolių skaičius. Visi paslapties simboliai pavirsta tuo pačiu simboliu, išskyrus laukinius ar
premijos simbolius.
4 premijos simboliai bet kurioje būgnų vietoje suteikia 12 nemokamų sukimų. Kiekvienam
papildomam premijos simboliui bus pridėti dar 5 nemokami sukimai, bet ne daugiau kaip 27
nemokami sukimai. Papildomus nemokamus sukimus galima laimėti lošimo metu, tik kai ant
top sekiklio funkcijos iškrenta 3 arba 4 premijos simboliai. Už 3 premijos simbolius skiriami
5 nemokami sukimai, o už 4 premijos simbolius − 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu yra aktyvus neribotas laimėjimo daugiklis („Unlimited
Multiplier“), prasidedantis nuo x1. Po kiekvieno pakopinio laimėjimo, gauto nemokamų
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sukimų metu, daugiklis padidės x1. Naujasis daugiklis bus taikomas kitam nemokamų
sukimų laimėjimui, nesvarbu, ar jis atsiras tos pačios kaskadų serijos metu, arba sekančio
sukimo metu.
Karūnos statymas („Crown Bet“): kainuoja 75 padauginus iš visos statymo sumos (1 500
monetų) ir garantuojama, kad karūnos statymo sukimas aktyvuos nemokamus sukimus arba
premijos lošimą.

2.1419 „Super Būgnas – Suk Karštai“ („Super Reel – Spin It Hot“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 25 €
226 512 €

„Super Būgnas – Suk Karštai“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•
•
•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Sudarant laimingas kombinacijas, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus
simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) ir „suk karštai“ („Spin It Hot“) simbolius.
Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su
laukiniu simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis
derinys yra didžiausias laimingas derinys eilutėje.
Atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams aktyvuojami nemokami sukimai. Nemokamų
sukimų funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai.
Atsiradus 6 ar daugiau aukso karštas sukimas („Gold Spin It Hot“) simbolių aktyvuojama
„suk karštai pakartotiniai sukimai“ („Spin It Hot Respins“).
Karštų prizų („Hot Prizes“) funkcijos metu galima laimėti tik per „suk karštai pakartotiniai
sukimai“ lošimą. Pasiekiami šie karšti prizai:
o 0,5x bendro statymo;
o 1x bendro statymo;
o 2x bendro statymo;
o 3x bendro statymo;
o 4x bendro statymo;
o 5x bendro statymo;
o 6x bendro statymo;
o 7x bendro statymo;
o 8x bendro statymo;
o 9x bendro statymo;
o „Mini“ – 10x bendro statymo;
o „Major“ – 10x bendro statymo;
o „Mega“ – 10x bendro statymo;
Iškritę 3 arba daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus:
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o 8 nemokami sukimai už 3 sklaidos simbolius;
o 12 nemokamų sukimų už 4 sklaidos simbolius;
o 15 nemokamų sukimų už 5 sklaidos simbolius.
Nemokamų sukimų metu yra „Mini“, „Major“ ir „Mega“ prizai, kuriuos bus galima laimėti
per „suk karštai pakartotiniai sukimai“ funkciją. Nemokamų sukimų funkcija negali būti
aktyvuota pakartotinai.

•

2.1420 „Geras, Blogas ir Bjaurus“ („The Good The Bad and The Ugly“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
1 000 000 €

„Geras, Blogas ir Bjaurus“ − 5 būgnų ir 3 eilių lošimas, lošiamas su 10 statymo eilučių (fiksuotų),
išdėstytų iš kairės į dešinę.
Lošimo taisyklės:
•
•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Premijos („Bonus“) simbolis yra sklaidos simbolis. 3 sklaidos simboliai 1, 3 ir 5 būgnuose
aktyvuoja premijos lošimą, kuriame yra galimi 3 lošimai.
Visi laimėjimai padauginami iš pastatytos sumos kiekvienoje eilutėje, išskyrus sklaidos
(„scatter“) simbolius. Visi laimėjimai mokami iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius.
Už eilutę mokamas tik didžiausias laimėjimas.
Premijos lošimas – Geras („The Good“): suteikiama 10 nemokamų sukimų. Kiekvienas
pasirodęs pakaitinis simbolis užfiksuojamas vietoje ir lieka per visus nemokamus sukimus.
Galimas pakartotinis aktyvavimas, kuris suteiks dar 10 nemokamų sukimų.
Premijos lošimas – Blogas („The Bad“): iš pradžių suteikiami 5 nemokami sukimai ir 3x
laimėjimų daugiklis. Kad pereitų į kitą etapą, lošėjas turi surinkti dinamito simbolius. Kas
kartą perėjus į kitą etapą laimėjimų daugiklis padidėja ir suteikiama daugiau nemokamų
sukimų. Galutiniame etape suteikiamas 50x laimėjimų daugiklis. Aktyvus laimėjimų
daugiklis taikomas visiems laimėjimams, kuriuose yra laukinis simbolis.

•
•

•

•

1 etapas
2 etapas
3 etapas
4 etapas
•

Suteikiami nemokami
sukimai

Aktyvaus laukinio
simbolio daugiklis

5
+5
+5
+5

3x
7x
15x
50x

Reikalingas dinamito
(„dynamite“) simbolių
skaičius
0
2
5
12

Premijos lošimas – Bjaurus („The Ugly“): atsitiktinis momentinis laimėjimas, lošėjo
statyta suma padauginama nuo 25 iki 100 kartų.
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2.1421 „Žaibo Skydai“ („Thunder Shields“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 40 €
201 750 €

„Žaibo Skydai“ – 5-7 būgnų, 4 eilių ir 40 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Sudarant laimingus derinius, „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius,
išskyrus „Cash Shields“ ir „Mystery Symbols“.
Laukinis („Wild“) simbolis aktyvuoja milžiniškus pakartotinius sukimus („Colossal
Respin“). Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už
derinį su laukiniu simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei
šis derinys yra didžiausias laimingas derinys eilutėje.
6 arba daugiau pinigų skydo („Cash Shields“) simbolių suteikia „laikyk ir laimėk
pakartotinius sukimus“ („Hold & Win Respins“) funkciją.
Paslapties („Mystery“) simboliai iškrenta kaip sukrauti simboliai ir po sukimo atskleidžia tokį
patį simbolį.
Bet koks laukinis simbolis aktyvuoja „laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus“ funkciją, o ant
1 ir 2 būgnų iškrenta didžiuliai simboliai. Jei laukinis simbolis iškrenta pakartotinių sukimų
metu, suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas, o didžiuliai simboliai užima papildomą
būgną, daugiausia iki 4 būgnų dydžio. Laimėjus ketvirtą pakartotinį sukimą aktyvuojamas x2
daugiklis. Šis daugiklis padidės x1 už kiekvieną papildomą pakartotinį sukimą, kurį aktyvuos
laukinis simbolis. Visi simboliai, įskaitant pinigų skydo, iškrentantys kaip didžiuliai
(„colossal“) simboliai yra skaičiuojami pagal pavienių vietų, kuriose iškrenta, skaičių.
Atsitiktinai per įprastą sukimą bent 3 būgnuose pasirodys paslapties sukrauti („Mystery
Stacks“) simboliai ir jie atskleis tokį patį simbolį po sukimo.
6 arba daugiau pinigų skydo simboliai aktyvuoja „laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus“
funkciją, kuri suteikia 3 sukimus, o visos piniginės vertės lieka savo vietose.
„Laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus“ funkcijoje dalyvauja tik pinigų skydo ir specialiojo
skydo („special shields“) simboliai, o kiekvieną kartą iškritus naujam simboliui, pakartotiniai
sukimai nustatomi iš naujo.
„Laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus“ funkcijoje specialieji skydo simboliai gali iškristi
ir padidinti laimėjimus:
o X2 daugiklis („X2 MULTIPLIER“) – padaugina visas dabar rodinyje rodomas pinigines
vertes x2;
o Surinkėjas („COLLECTOR“) – surenka visas pinigines vertes, atidaro daugiau pozicijų
būgne;
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o Būgnų augimas („REEL BOOST“) – prideda vieną papildomą būgną. Kairiausias būgnas
bus pridėtas pirmas. Gali būti pridėta iki dviejų būgnų vienai pakartotinių sukimų sesijai.
Lošime daugiausia dalyvauja 7 būgnai;
o Pinigų augimas („CASH BOOST“) – padidina visas dabar rodinyje rodomas pinigines
vertes;
o Pakartotinių sukimų augimas („RESPINS BOOST“) – visam laikui padidina pakartotinių
sukimų skaičių 1.

2.1422 „Karaliaus Kapas“ („Tomb of the King“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
1 000 000 €

„Karaliaus Kapas“ − 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas, kuriame už laiminčias
kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
Knygos („Book“) simbolis veikia kaip laukinis („wild“) ir kaip sklaidos („scatter“) simbolis.
Veikdamas kaip laukinis simbolis, knygos simbolis gali pakeisti bet kurį kitą būgne esantį
simbolį, kad būtų lengviau sudaryti laiminčias kombinacijas.
Veikdami kaip sklaidos simboliai, trys ar daugiau knygų simbolių, kurie iškrenta bet kur
būgnuose, suteikia prizą. Taip pat suteikiama 10 nemokamų sukimų. Bet kuriuo nemokamo
sukimo metu trys knygos simboliai, veikiantys kaip sklaidos simboliai, suteiks dar 10
nemokamų sukimų.
Prieš prasidedant nemokamų sukimų sekai, atsitiktiniu būdu pasirenkamas įprastas simbolis,
kuris veiks kaip ypatingas išsiplečiantis simbolis visų nemokamų sukimų metu. Užskaičius
prizus už įprastas laimingas kombinacijas, ypatingas simbolis gali išsiplėsti, kad apimtų visas
tris būgno, kuriame jis atskleistas, padėtis. Ypatingas simbolis išsiplės tik tada, kai bus galima
skirti papildomų prizų pagal mokėjimo linijas už laimingas kombinacijas. Išsiplečiantys
simboliai nebūtinai turi iškristi greta vienas kito, kad kombinacija būtų laiminga.
Visi laimėjimai padauginami iš pastatytos sumos kiekvienoje eilutėje, išskyrus sklaidos
simbolius. Visi laimėjimai mokami iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius. Už eilutę
mokamas tik didžiausias laimėjimas.

2.1423 „Cai Shen Knyga“ („Book of Cai Shen“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:

Lošimų automatų žaidimas
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Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
221 370 €

„Cai Shen Knyga“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

•

•

Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.
3 arba daugiau knygos („Book“) simbolių bet kurioje būgnų vietoje aktyvuos 10 nemokamų
sukimų. Knygos simboliai taip pat yra ir laukiniai („Wild“) simboliai, galintys pakeisti bet
kokius kitus simbolius, kad būtų sudarytos laiminčios kombinacijos.
Nemokamų sukimų lošimo pradžioje atsitiktine tvarka pasirenkamas specialusis išplėstinis
simbolis, kuris padeda laimėti daugiau. Lošėjas gali priimti pirmąjį simbolį arba atmesti. Po
pradinių išmokų specialusis simbolis gali išsiplėsti, kad būtų galima laimėti visose 10 eilių,
netgi esančiose ant negretimų būgnų. Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
Nemokamų sukimų metu auksinės knygos („Golden Book“) simboliai gali iškristi tik ant 2,
3 ir 4 būgnų. Jei auksinės knygos simbolis iškris ant bet kurio iš šių būgnų, ji transformuos
auksinį būgną likusiems nemokamiems sukimams. Kai būgnas pavirs į auksinį, visi ant būgno
esantys simboliai pavirs specialiu besiplečiančiu simboliu, jei įmanoma laimėti su tuo
pasirinktu simboliu.
Ultra statymas („Ultra Bet“) suteikia galimybę lošti 50 lošimų už 50x statymą (500 monetų).
Lošimo metu surinkus žvaigždės simbolius galima laimėti papildomus prizus. Prizai
suteikiami surinkus 5 arba daugiau žvaigždžių simbolių, kurie didina prizą. Žvaigždės
simbolių laimėjimai padaugina atskiro statymo dydį. Visos aktyvuotos premijos bus
išsaugotos ir lošiamos tik užbaigus 50 sukimų.

2.1424 „Vakarų Aukso Mega Keliai“ („Western Gold Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
240 000 €

„Vakarų Aukso Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

Bet koks rodomas laimėjimas įjungs kaskadas („Cascade“). Simboliai laiminguose deriniuose
sprogsta ir atitinkamoje padėtyje iškrenta nauji simboliai. Pakopos tęsiasi tol, kol
nebesusidaro nauji laimėjimai.
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•
•
•

•

•

Sklaidos („Scatter“) simboliai negali būti išardyti ir lieka ekrane, kol nebesusidaro jokie
laimėjimai.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius, išskyrus sklaidos
simbolius, sudarydamas laimingus derinius. Laukinis simbolis gali iškristi tik 2, 3, 4 ir 5
būgnuose.
Bet kokio mokamo sukimo metu gali būti aktyvuota premijos pagalbos („Bonus Add“)
funkcija. Tai įvyks atsitiktine tvarka, kai pasirodys unikali fono animacija ir funkcijos
pavadinimas, kad būtų suteikta proga aktyvuoti Vakarų auksinių pinigų pakartotinius
sukimus („Western Gold Cash Respins“).
Bet kurioje būgnų vietoje iškritę 5 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja Vakarų auksinių
pinigų pakartotinius sukimus – suteikiami 3 pirminiai pakartotiniai sukimai, kurie atliekami
naudojant specialų būgnų rinkinį, kuriame gali pasirodyti tik sklaidos simboliai. Pradėjus
pakartotinius sukimus pradiniai sklaidos simboliai lieka savo vietoje, o laimėjimo būdų
skaičius per visą funkcijos taikymo trukmę būna užrakintas pasiekus aktyvuojantį kiekį.
Vakarų auksinių pinigų pakartotinių sukimų metu, kai ant būgnų iškrenta bent vienas naujas
sklaidos simbolis, vėl nustatomas pakartotinių sukimų skaičius 3. Visi sklaidos simboliai,
iškrentantys pakartotinių sukimų metu, lieka savo vietose, kol pasibaigia funkcija. Jei ekrane
pasirodo bet kokie „Mini“, „Major“ arba „Mega“ sklaidos simboliai, skiriama suma, nurodyta
atitinkamame skydelyje, kaip ir bet kurio kito sklaidos simbolio atveju. Be to, jei visas būgnas
yra užpildytas sklaidos simboliais, yra skiriamas atitinkamas daugiklis (lygus pozicijų ant
būgno skaičiui ir rodomas virš būgno), o visi ant to būgno esantys sklaidos simboliai yra
sudauginami. Pakartotiniai sukimai užbaigiami, kai specialiame būgnų rinkinyje neberodomi
jokie papildomi sklaidos simboliai arba kai visos specialiojo būgnų rinkinio pozicijos yra
užpildomos.
Lošime taip pat yra Vakarų aukso premijos pirkimo („Western Gold Bonus Buy“) funkcija,
kuri kainuoja 50 x bendra statoma suma ( 1 000 monetų) ir kuri suteikia sukimą, garantuojantį
Vakarų aukso pinigų pakartotinių sukimų funkciją.

2.1425 „Troškimų Ratas“ („Wishing Wheel“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 40 €
229 000 €

„Troškimų Ratas“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Laukinis („Wild“) gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį.
Premijos simboliai gali iškristi tik 1, 3 ir 5 būgnuose.
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•

•
•

Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su
laukiniu simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis
derinys yra didžiausios laimingos kombinacijos dalis tam tikra kryptimi.
3 premijos simboliams iškritus bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų padėtyje aktyvuojama troškimų
rato („Wishing Wheel“) funkcija.
Troškimų rato lošime, vidinis troškimų ratas („Inner Wishing Wheel“) atsitiktine tvarka
suteikia iki 15 nemokamų sukimų, o išorinis troškimų ratas („Outer Wishing Wheel“)
atsitiktine tvarka suteikia vieną iš šių specialių funkcijų:
o 10 vaivorykštės laukinių („Rainbow Wilds“) – per kiekvieną troškimų rato sukimą
(„Wishing Wheel Spin“) 10 vaivorykštės laukinių iškris ant būgnų atsitiktine tvarka;
o Vaivorykštės būgnai – per kiekvieną troškimų rato sukimą 1, 2 arba 3 atsitiktiniai būgnai
pavirs į laukinių būgnus.
o Trilapio dobilo sinchronizacija („Shamrock Sync“) – per kiekvieną troškimų rato
sukimą 2 arba 3 atsitiktiniai būgnai suksis vienu metu.
o 7 vaivorykštės laukiniai – per kiekvieną troškimų rato sukimą 7 vaivorykštės laukiniai
iškris ant būgnų atsitiktine tvarka;
o 6 paslapties pypkės („Mystery Pipe“) simboliai – 6 atsitiktinės būgnų padėtys pavirs į
paslapties pypkės simbolių padėtis ir tokios išliks iki tuometinių troškimų rato sukimų
pabaigos.
o Mega Būgnai („Mega Reels“) – per kiekvieną troškimų rato sukimą 1, 2 ir 3 arba 2, 3 ir
4 būgnai pavirsta į mega būgnus (tas pats simbolis kiekvienoje būgnų padėtyje).
o 12 paslapties pypkės simbolių – 12 atsitiktinių būgnų padėčių pavirs į paslapties pypkės
simbolių padėtis ir tokios išliks iki tuometinių troškimų rato sukimų pabaigos.
o Super vaivorykštės būgnai („Super Rainbow Reels“) – per kiekvieną troškimų rato
sukimą 3 arba 5 atsitiktiniai būgnai pavirs į laukinius būgnus.
o Super trilapio dobilo sinchronizacija („Shamrock Sync“) – per kiekvieną troškimų
rato sukimą 3, 4 arba 5 atsitiktiniai būgnai suksis vienu metu.
o 5 vaivorykštės laukiniai simboliai – per kiekvieną troškimų rato sukimą 5 vaivorykštės
laukiniai simboliai iškris ant būgnų atsitiktine tvarka.
o 8 paslapties pypkės simboliai – 8 atsitiktinės būgnų padėtys pavirs į paslapties pypkės
simbolių padėtis ir tokios išliks iki tuometinių troškimų rato sukimų pabaigos.
o Ultra Būgnai („Ultra Reels“) – visas būgnų rinkinys pasvirs į ultra simbolius („ultra
symbols“).
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