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Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m.  liepos 1 d. įsakymu Nr. DIE-424 

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 2.1466 iki 2.1489 imtinai. Minėtose 

taisyklėse aprašomi tiekėjo „NetEnt“ 10 (dešimt) ( nuo 2.1466 iki 2.1475), tiekėjo „Playson“ 10 

(dešimt) (nuo 2.1476 iki 2.1485) ir tiekėjo „Nolimitcity“ 4 (keturi) (nuo 2.1486 iki 2.1489) A 

kategorijos lošimo automatų lošimai. 

 

2.1466 „Aloha Kalėdos“ („Aloha Christmas“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Aloha Kalėdos“ – 6 būgnų, 6 eilučių lošimas, turintis simbolių grupės išmokėjimo („Cluster Pays“) 

mechanizmą, laukinių daugiklių („multiplier wild“), paslapties („mystery“) simbolius bei limpančių 

laiminčių pakartotinių sukimų („sticky win re-spins“), tiki baro nemokamų sukimų („Tiki bar free 

spins“) ir tiki baro maksimalių nemokamų sukimų („Tiki bar max free spins“) funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Kuomet lošiama monetomis, 

statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymus („Bet settings“) bei pasirinkus 

monetos vertę ir statymo lygį. Kai lošiama pinigais, statymo vertė nustatoma pasirinkus 

statymo nustatymų laukelį ir paspaudus ant statymo. 

• Simbolių grupės laimėjimas yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje („Paytable“), 

padaugintai iš atitinkamo daugiklio. 

• Simbolių grupė susidaro iš vertikaliai ir horizontaliai šalia išdėstytų simbolių. 

• Už tų pačių simbolių grupes, kurios nėra gretimose pozicijose, išmokama atskirai.  

• Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų funkcijų metu, sklaidos („scatter“) ir kaukės 

(„mask“) simboliai atsiranda kaip simbolių grupė, uždengianti 2 būgnų pozicijas.  

• Kaukės simbolis neatsiranda kaip simbolių grupė limpančių laiminčių pakartotinių sukimų 

metu ir kai kaukės simboliai pakeičiami paslapties simboliais. 

• Sukrauti kaukės simboliai skaičiuojami kaip 2 simboliai, o sklaidos simboliai – kaip 1.  

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje pagrindiniame ir nemokamų 

sukimų lošimuose.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Kai būgnai sustoja, bet kurie paslapties simboliai, esantys būgnuose, turi galimybę tapti 

laiminčios kombinacijos dalimi. Vienas iš paslapties simbolių gali pavirsti į laukinį simbolį 

su daugikliu: 

o Pagrindiniame lošime: x2, x3, x4, x5, x7. 

o Tiki baro nemokamų sukimų lošime: x2, x3, x4. 

o Tiki baro maksimalių nemokamų sukimų lošime: x4, x5, x7. 

• Jei daugiklio laukinis simbolis yra simbolių grupės laimėjimo dalis, toks laimėjimas 

dauginamas iš laukinio simbolio daugiklio. Daugiklio laukinis simbolis gali pakeisti visus 

simbolius, išskyrus sklaidos ir jūrų žvaigždės („starfish“) simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Limpantys laimintys pakartotiniai sukimai („Sticky win re-spins“) 

 

• Simbolių grupės laimėjimas pagrindiniame lošime gali atsitiktiniu būdu aktyvuoti limpančius 

laiminčius pakartotinius sukimus. 

• Laimintys simboliai, kurie aktyvavo limpančius laiminčius pakartotinius sukimus ir visi kiti 

to paties tipo simboliai būgnuose tampa limpančiais simboliais ir užsifiksuoja savo 

pozicijose.  

• Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nė vienas naujas limpantis simbolis nenusileidžia 

būgnuose arba, kai laiminti simbolių grupė padengia visą lošimo laukelį.  

• Limpantys laimintys pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo 

naudojama aktyvuojant šią funkciją.  

• Pakartotinių sukimų ir nemokamų sukimų funckijos negali būti aktyvuotos vienu metu.  

• Pakartotinių sukimų lošimo pabaigoje, kiekvienam pakartotinių sukimų laimėjimui 

pritaikomas daugiklis. Daugiklis priklauso nuo bendro simbolių skaičiaus simbolių grupės 

laimėjime: 

 

Simbolių skaičius Daugiklis 

<19 X1 

19-24 X2 

25-30 X3 

31-34 X5 

35-36 X7 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 sklaidos („scatter“) simboliai, atsirandantys bet kurioje būgnų vietoje, pagrindinio lošimo 

metu, aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiduria bet kurioje būgnų vietoje, lošėjui suteikiamas 

laimėjimas, kuris padaugina statymą: 

o 4 sklaidos simboliai suteikia daugiklį x10; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia daugiklį x25; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia daugiklį x50; 
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• Kuomet aktyvuojami nemokami sukimai, lošėjas renkasi tarp Tiki baro nemokamų sukimų ir 

Tiki baro maksimalių nemokamų sukimų funkcijų. 

• Tiki baro nemokamų sukimų lošime yra 10 nemokamų sukimų su daugiklio laukiniais 

simboliais, kurių vertės yra x2, x3 ir x4. Tiki baro maksimalių nemokamų sukimų lošime yra 

6 nemokami sukimai su daugiklio laukiniais simboliais, kurių vertės – x4, x5 ir x7. 

• Tiek Tiki baro nemokamų sukimų, tiek Tiki baro maksimalių nemokamų sukimų funkcijose 

jūrų žvaigždės simboliai yra sudedami ir sumuojami funkcijos pabaigoje.  

• Kai bendras jūrų žvaigždės simbolių skaičius pasiekia 3, 6, 9 arba 12, mažiausiai šansų 

laimėti turintys simboliai yra pašalinami iš būgnų. 

• 2 papildomi nemokami sukimai suteikiami už kiekvienus 3 jūrų žvaigždės simbolius. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

 

2.1467 „Bakara“ („Baccarat“) 

 

 

 

 

 

 

„Bakara“ – kortų lošimas, lošiamas prieš žaidėją („Player“) ir bankininką („Banker“). 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas tikslas – atspėti, kas laimės lošimą ir surinks 9 artimiausią reikšmę – Lošėjas ar 

Bankininkas, ar lošimas baigsis lygiosiomis (Lošėjas ir Bankininkas surinks vienodas kortų 

reikšmes). 

• Norint atlikti statymą, lošėjas turi pasirinkti norimos vertės žetoną ir paspausti ant norimo 

laukelio – lygiosios, Lošėjas ar Bankininkas. Kiekvienas žetono paspaudimas prideda po 

vieną žetoną prie bendro statymo. 

• Norint pradėti lošimą, lošėjas turi paspausti padalinti („Deal“) mygtuką. 

• Norint atlikti naują statymą, lošėjas turi paspausti naujo statymo („New Bet“) mygtuką. 

• Norint atlikti tokį patį statymą, kaip ir praėjusiame lošime, lošėjas spaudžia pakartotinio 

statymo („Rebet“) mygtuką. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Lošėjui ir Bankininkui padalinamos 2 arba 3 kortos. 3 korta padalinama „trečiosios kortos“ 

taisyklės principu. 

• Lošimas lygina Lošėjo ir Bankininko kortų kombinacijos vertes.  

• Kortų kombinacija, kurios vertė yra arčiausiai 9 – laimi.  

• Tūzai atitinka 1, karaliai, karalienės, džekai ir dešimtys – 0. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 1 000 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Jei kortų kombinacijos vertė yra lygi ar didesnė, nei 10, iš atitinkamos vertės atimamas 10 

(pavyzdžiui 13 tampa 3). 

• Jei Lošėjo kortų kombinacija susideda iš 0-5, Lošėjui padalinama trečioji korta. Jei Lošėjas 

turi 6 ar 7 vertės kortą, kortų kombinacija užbaigiama. 

• Jei lošėjo kortų kombinacija užbaigiama, o Bankininko kortų kombinacijoje yra korta tarp 0 

ir 5, traukiama trečioji korta. 

• Jei Lošėjui padalinama trečioji korta, jos ir Bankininko kortų kombinacijos vertės nustato, ar 

Bankininkas gauna trečią kortą. 

 

 

2.1468 „Apstulbink Mane Mega Keliai“ („Dazzle Me Megaways“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Apstulbink Mane Mega Keliai“ – 6 būgnų lošimas, turintis žėrinčių laukinių būgnų („Dazzling wild 

Reels“), nemokamų sukimų ir lavinos („Avelanche“) funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 99225 laimėjimo būdai, skirtingos statymo, monetų vertės ir statymo lygiai. 

• Lošimas gali būti lošiamas pinigais arba monetomis. 

• Kiekvieno sukimo metu, pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošime, simbolių, 

nusileidžiančių būgnuose, skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. 

• Už sutampančius, greta esančius, simbolius išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lavina („Avalanche“) 

 

• Laiminti kombinacija aktyvuoja lavinos funkciją. 

• Laiminčios kombinacijos simboliai pranyksta, o juos pakeičia nauji simboliai. 

• Lavinos funkcijos metu simboliai nusileidžia į savo pozicijas būgnuose. 

• Lavinos lošimas tęsiasi iki tol, kol nebeliek naujų laiminčių kombinacijų.  

 

Žėrintys Laukiniai Būgnai ir laukinis („wild“) simbolis 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 115 489 € 
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• Žėrinčio laukinio būgno funkcija gali būti aktyvuota atsitiktiniu būdu, kiekvieno sukimo 

eigoje pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošime.  

• Pagrindiniame lošimo metu, žėrinčiuose laukiniuose būgnuose gali atsirasti tik laukinis 

simbolis, o visi kiti simboliai – tik lavinos funkcijos metu.  

• Nemokamų sukimų metu, laukiniai simboliai, esantys žėrinčiuose laukiniuose būgnuose, 

tampa laiminčios kombinacijos dalimi ir pasilieka būgnuose. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolius. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 4 nemokami sukimų simboliai, atsirandantys bet kurioje būgnų vietoje, pagrindiniame 

lošime, suteikia 8 nemokamus sukimus. Kiekvienas papildomas nemokamų sukimų simbolis 

aktyvuoja papildomus 4 nemokamus sukimus. Nemokami sukimai taip pat suteikiami lavinos 

funkcijos pabaigoje, kai nebelieka laiminčių kombinacijų. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

 

2.1469 „Dieviškoji Sėkmė Mega Keliai“ („Divine Fortune Megaways“) 

 

 

 

 

 

 

„Dieviškoji Sėkmė Mega Keliai“ – 6 būgnų lošimas, turintis krentančių laukinių pakartotinius 

sukimus („Falling wilds re-spins“), laukinio ant laukinio („wild on wild“), nemokamų sukimų 

funkcijas ir 3 premijos laimėjimo („bonus win“) simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 117649 laimėjimo būdus, skirtingas statymo ir monetos vertes ir statymo lygius.  

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis.  

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

settings“) bei pasirinkus monetos vertę ir statymo lygį. Kai lošiama pinigais, statymo vertė 

nustatoma pasirinkus statymo nustatymų laukelį ir paspaudus ant statymo. 

• Simbolių grupės laimėjimas yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje („Paytable“), 

padaugintai iš atitinkamo daugiklio. 

• Simbolių grupė susidaro iš vertikaliai ir horizontaliai šalia išdėstytų simbolių. 

• Už tų pačių simbolių grupes, kurios nėra gretimose pozicijose, išmokama atskirai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų ir premijos 

laimėjimo simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Lošimo funkcijos: 

 

Krentančių laukinių pakartotiniai sukimai („Falling wilds re-spins“) 

 

• Po to, kai būgnuose atsiranda laukinis simbolis ir išmokamas visas statymo laimėjimas, 

kiekvienas laukinis simbolis pasislenka viena pozicija žemyn ir aktyvuojama krentančių 

laukinių pakartotinių sukimų funkcija. Laukiniai simboliai aktyvuoja pakartotinius sukimus 

iki tol, kol jų nebelieka lošimo laukelyje.  

• Nemokami sukimai taip pat gali būti aktyvuoti pakartotinių sukimų metu. 

• Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją.  

 

Laukinis ant Laukinio („Wild on wild“) 

 

• Laukinis simbolis, nusileidęs krentančio laukinio („falling wild“) simbolio pozicijoje, 

aktyvuoja laukinio ant laukinio funkciją.  

• Kai ši funkcija aktyvuoja, laukinis simbolis pasislenka viena pozicija žemyn ir aktyvuojama 

krentančių laukinių pakartotinių sukimų funkcija, suteikianti 7 krentančius laukinius 

simbolius. 

• Jei 4 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai rodomi tame pačiame sukime, kaip laukinis 

simbolis, visi krentančių laukinių pakartotiniai sukimai, laimėti tame etape, kuriame buvo 

aktyvuoti nemokami sukimai, lošiami pasibaigus nemokamiems sukimams. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 4 nemokamų sukimų simboliai, atsirandantys bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 10 

nemokamų sukimų. Kiekvienas papildomas nemokamų sukimų simbolis papildomai 

prideda nemokamų sukimų.  

• Kiekvienas laukinis simbolis, atsiradęs būgnuose nemokamų sukimų lošime, išsiplečia, 

padengdamas visą būgną ir transformuodamas jį į laukinio ant laukinio lošimą.  

• 3 skirtingi premijos laimėjimo simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

 

Nemokami sukimai – Premijos Laimėjimai 

 

• Nemokamų sukimų metu, 3 skirtingi premijos laimėjimo („bonus win“) simboliai – 

bronzinis premijos laimėjimas („bronze bonus win“), sidabrinis premijos laimėjimas 
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(„silver bonus win“) ir auksinis premijos laimėjimas („golden bonus win“) – gali atsirasti 

bet kurioje būgnų vietoje. 

• Surinkus 5 identiškus premijos laimėjimo simbolius suteikiamas laimėjimas, padaugintas 

10-500 statymo sumos.  

• Kiekvienas premijos laimėjimo simbolis, atsiradęs būgnuose, pildo matuoklį. Kai matuoklis 

pasiekia skaičių 5 ar daugiau, suteikiamas laimėjimas: 

o 5 auksinio premijos laimėjimo simboliai – 500 x statymas; 

o 5 sidabrinio premijos laimėjimo simboliai – 25 x statymas; 

o 5 bronzinio premijos laimėjimo simboliai – 10 x statymas. 

 

 

2.1470 „Vaisių Parduotuvė Mega Keliai“ („Fruit Shop Megaways“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisių Parduotuvė Mega Keliai“ – 6 būgnų lošimas, turintis laukinių pakeitimo („wild 

substitution“), nemokamų sukimų ir didėjančio daugiklio funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 117649 laimėjimo būdus, skirtingas statymo ir monetos vertes bei statymo 

lygius. 

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Kuomet lošiama monetomis, 

statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymus („Bet settings“) bei pasirinkus 

monetos vertę ir statymo lygį. Kai lošiama pinigais, statymo vertė nustatoma pasirinkus 

statymo nustatymų laukelį ir paspaudus ant statymo. 

• Simbolių grupės laimėjimas yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje („Paytable“), 

padaugintai iš atitinkamo daugiklio. 

• Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose tiek pagrindiniame, tiek nemokamų 

sukimų lošime. Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Bet kuris laimėjimas aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.  

• Suteikiamų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo ilgiausios laiminčios kombinacijos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

 

8 

 

• Nemokamų sukimų metu taikomas daugiklis, kuris skiriamas kiekvienam sukimui. 

• Kiekvieno sukimo metu su bent viena laiminčia kombinacija padidinamas daugiklis. 

Daugikis prasideda nuo x1, o maksimaliai gali pasiekti – x10. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

 

2.1471 „Gordono Ramzio Pragaro Virtuvė“ („Gordon Ramsay Hell‘s Kitchen“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Gordono Ramzio Pragaro Virtuvė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas, 

turintis Ramzio laukinių („ramsay‘s wilds“), komandos iššūkių nemokamų sukimų („Team 

Challenge free spins“) ir Gordono premijos lošimo („Gordon‘s Bonus“) funkcijos. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Kuomet lošiama monetomis, 

statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymus („Bet settings“) bei pasirinkus 

monetos vertę ir statymo lygį. Kai lošiama pinigais, statymo vertė nustatoma pasirinkus 

statymo nustatymų laukelį ir paspaudus ant statymo. 

• Laukinis („wild“) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje ir pakeisti kitus simbolius, 

išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Ramzio laukinių funkcija gali būti aktyvuota atsitiktiniu būdu pagrindiniame lošime. Nuo 5 

iki 7 laukinių simbolių gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje. 

• Kai Ramzio laukinių funkcija aktyvuojama, laukiniai simboliai negali nusileisti ant kitų 

simbolių, įskaitant ir sklaidos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Komandos Iššūkio nemokami Sukimai 

 

• 3 arba 4 sklaidos simboliai, atsiradę 1, 2, 4 ir 5 būgnuose, pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 

10 arba 15 Komandos iššūkio nemokamų sukimų. 

• Šios funkcijos metu lošimo laukelyje atsiranda dvi 5 būgnų ir 3 eilučių lošimo erdvės, kurios 

reprezentuoja 2 gaminimo komandas (raudonoji ir mėlynoji komandos). 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 400 € 

Maksimali laimėjimo suma: 178 000 € 
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• Kiekviena lošimo erdvė turi po 20 fiksuotų laimėjimo linijų, kurios yra identiškos 

pagrindiniame lošime esančioms. Prieš prasidedant lošimui, lošėjas renkasi vieną iš dviejų 

komandų. 

• Komandos iššūkio nemokami sukimai baigiasi, kai nebelieka nemokamų sukimų.  

 

Gordono Premijos Lošimas 

 

• Gordono premijos lošimas gali būti aktyvuotas tik komandos iššūkio nemokamų sukimų 

lošimo pabaigoje.  

• Šioje funkcijoje yra 12 atsitiktinių prizų ir 3 atsitiktiniai simboliai, paslėpti už 15 meniu 

simbolių.  

• Ši funkcija baigiama, kai atskleidžiami visi 3 paslėpti prizai.  

• Lošimo pabaigoje, bet kuris Gordono premijos lošimo laimėjimas yra pridedamas prie jau 

egzistuojančių laimėjimų. 

 

 

2.1472 „Partheonas: Kova Už Nemirtingumą“ („Parthenon: Quest for Immortality“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Partheonas: Kova Už Nemirtingumą“ – 6 būgnų lošimas, turintis laukinių kartos zonos („wild 

generation zone“) ir nemokamų sukimų su progresyviu daugikliu funkcijas. Būgnai yra 4, 5, 5, 5, 5, 

4 simbolių aukščio iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 10000 laimėjimo būdų, skirtingas statymo ir monetų vertes, bei statymo lygius.  

• Už sutampančius simbolius, esančius gretimuose būgnuose, išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokama tik už ilgiausią laiminčią kombinaciją. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje ir pakeisti kitus simbolius, 

išskyrus nemokamų sukimų ir sklaidos („scatter“) simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lavina („Avalanche“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 153 250 € 
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• Statymo linijos laimėjimas aktyvuoja lavinos funkciją.  

• Laiminčios kombinacijos simboliai pašalinami, o nauji simboliai užpildo tuščias vietas. 

• Lavinos funkcija tęsiasi iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų. 

 

Laukinių Kartos Zonos („wild Generation Zone“) funkcija  

 

• Pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošime bet kuris laukinių kartos zonos simbolis, tapęs 

laiminčios kombinacijos dalimi, virsta laukiniu simboliu.  

• Laukiniai simboliai lieka būgnuose, kol jie išnyksta kaip laiminčios kombinacijos dalis arba 

iki kito sukimo. 

 

Nemokami sukimai su progresyviu daugikliu 

 

• 3 nemokamų sukimų simboliai, atsirandantys bet kurioje būgnų vietoje, pagrindinio lošimo 

metu, suteikia 8 nemokamus sukimus. 

• Kiekvienas papildomas nemokamų sukimų simbolis aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Kiekvieno sukimo pabaigoje, už kiekvieną surinktą sklaidos („scatter“) simbolį pridedami 

taškai į matuoklį. Kai sklaidos simbolių matuoklis pasiekia skaičių 3, jis nustatomas iš naujo 

ir 2 suteikiami du papildomi nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų metu, visi laimėjimai dauginami iš daugiklio, kuris prasideda nuo x1 ir 

didėja iki maksimaliai x20. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant ši 

funkciją.  

 

 

2.1473 „Midgardo Turtai: Žemė ir Plėtra“ („Riches of Midgard: Land and Expand“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Midgardo Turtai: Žemė ir Plėtra“ – 3 būgnų, 3 eilučių lošimas, turintis karštos vietos būgnų („Hot 

Spot reels“), pakartotinių sukimų ir nemokamų sukimų su išsiplečiančiais būgnais funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Pagrindiniame lošime yra 9 fiksuotos laimėjimo linijos, nemokamų sukimų funkcijos metu 

išauga iki 29 fiksuotų laimėjimo linijų.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Kuomet lošiama monetomis, 

statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymus („Bet settings“) bei pasirinkus 

monetos vertę ir statymo lygį. Kai lošiama pinigais, statymo vertė nustatoma pasirinkus 

statymo nustatymų laukelį ir paspaudus ant statymo. 

• Išmokama tik už ilgiausią laiminčią kombinaciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Karštų Vietų Būgnai („Hot spot reels“) 

 

• Lošime yra 3 įprastiniai būgnai ir 2 papildomi karštos vietos būgnai. Karštos vietos būgnai 

nėra padengti laimėjimo linijomis, o simboliai esantys šiuose būgnuose negali tapti 

laiminčios kombinacijos dalimi.  

• Pagrindiniame lošime, tik daugiausiai išmokantys simboliai ir tuščios vietos gali atsirasti 

karštos vietos būgnuose. Nemokamų sukimų metu, tiek daugiausiai, tiek mažiausiai 

išmokantys simboliai gali atsirasti karštų vietų būgnuose.  

 

Žemės ir Plėtros („Land and Expand“) ir pakartotinių sukimų funkcijos 

 

• Pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu, sutampantys simboliai, nusileidžiantys tiek 

karštos vietos būgnų, tiek dviejų kitų įprastinių būgnų aktyvuoja Žemės ir plėtros funkciją 

bei pakartotinius sukimus. 

• Žemės ir plėtros funkcijos metu visi simboliai, kurie aktyvavo šią funkciją, išsiplečia ir 

padengia visus būgnus. 

• Įprastiniai būgnai su išsiplečiančiais simboliais ir karštos vietos būgnai yra užrakinami savo 

pozicijose ir nebesukami pakartotinių sukimų metu.  

• Jei visi trys įprasti būgnai yra užrakinti ir nesisuka, laimėjimai apskaičiuojami iškart po 

Žemės ir Plėtros funkcijos. 

• Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsidurti bet kurioje įprastinių būgnų vietoje pagrindiniame 

lošime ir 3 būgne nemokamų sukimų lošime.  

• 3 sklaidos simboliai, atsirandantys bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 8 nemokamus 

sukimus.  

• Nemokamų sukimų skaičius nėra ribojamas. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

 

2.1474 „Roma: Auksinis Amžius“ („Rome: The Golden Age“) 
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„Roma: auksinis Amžius“ – 5 būgnų lošimas, turintis laukinių pakeitimo („Wild Substitution“), 

progresyvaus daugiklio ir nemokamų sukimų funkcijas. 5 būgnai yra išdėstyti į deimanto figūrą. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 20 fiksuotų laimėjimo linijų, skirtingos statymo ir monetos vertės bei statymo 

lygiai.  

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Kuomet lošiama monetomis, 

statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymus („Bet settings“) bei pasirinkus 

monetos vertę ir statymo lygį.  

• Kai lošiama pinigais, statymo vertė nustatoma pasirinkus statymo nustatymų laukelį ir 

paspaudus ant statymo. 

• Išmokama tik už ilgiausią laiminčią kombinaciją.  

• Kai auksinio amžiaus („the golden age“) simbolis nusileidžia ant būgnų, jo pozicijos yra 

pažymimo su rėmeliu. Šis simbolis gali pavirsti į Romos („Rome“) simbolį, dėl kurio rėmas 

pavirstų į aktyvų. 

• Sekančio sukimo pabaigoje, aktyvaus rėmo pozicija pavirsta laukiniu simboliu. Visos 

gretimos pozicijos taip pat pavirsta laukiniu simboliu. 

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

amžiaus ir Romos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų sukimų daugiklis 

 

• Kiekvienąkart auksinio amžiaus simboliui nusileidus būgnuose pagrindiniame lošime, jis 

pridedamas prie progresyvaus matuoklio, suteikiančio daugiklius.  

• Kiekvienąkart, kai progresyvus matuoklis pasiekia 200 taškų, nemokamų sukimų daugiklis 

padidinamas progresyviai: x1, x2, x3, x5, x7, x10, x12, x15, x20, x30, x40, x50, x75, x100, 

x200, x300, x500, x750, x1000. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 sklaidos simboliai, atsirandantys 2, 3 ir 4 būgnuose, aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 89 000 € 
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• Prieš pat pirmą nemokamą sukimą, visos pozicijos su paprastais ir aktyviais rėmais, kurios 

nepavirto į laukinius simbolius, yra užrakinamos, prilipinamos prie būgnų, o už tai suteikiami 

prizai. 

• Nemokamų sukimų metu, visos būgnų pozicijos sukasi individualiai, o užrakintos pozicijos 

– nesisuka.  

• Nemokamų sukimų metu gali nusileisti tik Romos simboliai, o nusileidę ant užrakintų 

pozicijų – suteikia prizų. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

• Nemokamų sukimų lošimo pabaigoje, visi šios funkcijos laimėjimai yra dauginami iš 

daugikli, surinkti pagrindiniame lošime. 

 

 

2.1475 „Pasuk Savo Sėkmę“ („Turn Your Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Pasuk savo Sėkmę“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas, turintis laukinių 

pakeitimo („Wild Substitution“), nemokamų sukimų ir sėkmės pakartotinių sukimų („Fortune Re-

spins“) funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas gali būti lošiamas tiek pinigais, tiek monetomis. Kuomet lošiama monetomis, 

statymo vertė nustatoma paspaudus statymo nustatymus („Bet settings“) bei pasirinkus 

monetos vertę ir statymo lygį.  

• Kai lošiama pinigais, statymo vertė nustatoma pasirinkus statymo nustatymų laukelį ir 

paspaudus ant statymo. 

• Išmokama tik už ilgiausią laiminčią kombinaciją. 

• Laukinis („wild“) simbolis atsiranda bet kurioje būgnų vietoje pagrindiniame ir nemokamų 

sukimų lošime bei pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“), rakto („key“) 

ir +10 simbolius. 

• Nemokamų sukimų lošime, laukiniai simboliai nėra renkami, kad užpildytų matuoklį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sėkmės Laimėjimai („Fortune Wins“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 105 698 € 
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• Sėkmės laimėjimų funkcija – monetos lošimas, turintis 5 lygius. Kiekviename lygyje didėja 

laimėjimo vertės: 

 

 5 lygis 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

5 žingsnis 2000x 1000x 400x 200x 150x 

4 žingsnis 500x 300x 150x 100x 50x 

3 žingsnis 200x 100x 50x 40x 20x 

2 žingsnis 100x 50x 30x 20x 10x 

1 žingsnis 50x 30x 20x 10x 5x 

 

Sėkmės Pakartotiniai sukimai 

 

• 2 sklaidos simboliai, atsirandantys bet kurioje 1, 3 arba 5 būgnų vietoje, kombinacijoje su 

laimėjimo linijos laimėjimu, aktyvuoja sėkmės pakartotinių sukimų funkciją. 

• Pakartotinių sukimų metu, tik simboliai, kurie bus surinkti, pasirodo būgnuose.  

• Laukiniai simboliai, kurie yra laiminčios kombinacijos dalis, neužsilaiko būgnuose. 

• Rakto simbolis, atsiradęs bet kurioje būgnų vietoje, perkelia sėkimės laimėjimo funkcijos lygį 

į 5.  

• Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio ir nemokamų sukimų 

lošimuose.  

• 3 sklaidos simboliai, atsirandantys bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų 

sukimų funkciją.  

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, lošėjas gali sukti 3 dalių nemokamų sukimų 

ratą. Kai nemokamų sukimų ratas sustoja, pozicija rate nusprendžia nemokamų sukimų 

skaičių. 

• Pradinis sėkmės laimėjimo funkcijos lygis nemokamų sukimų lošime yra 2, 3 arba 4. Jei nė 

vienas rakto simbolis nėra laimimas, pradinis sėkmės laimėjimo funkcijos lygis – 2.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu, kiekvienas sklaidos simbolis, nusileidęs 1, 3 arba 5 

būgnuose, suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

 

2.1476 „Turtingojo Egipto Iškilimas“ („Rise of Egypt Deluxe“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  
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„Turtingojo Egipto Iškilimas“ – 3 būgnų, 5 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra sklaidos („scatter“) simboliai, kurie įjungia nemokamus sukimus ir besiplečiantį 

laukinį simbolį („Expanding Wild“), kuris yra pagrindiniame lošime bei atsiranda nemokamų 

sukimų režimo metu.  

• Laukinis simbolis („Wild“)  pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Laukinis 

simbolis išsiplečia per visą būgną, jeigu jis gali sudaryti laimintį derinį bei iškrenta ant 2, 3 

ir 4 būgnų. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. Sklaidos simbolio 

laimėjimai išmokami, kad ir kokios būtų statymo linijos. Išmokos už šį simbolį išmokamos 

pagal išmokų lentelę. 

• Už laiminčią liniją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Už 3 ar daugiau sklaidos simbolius, iškritusius pagrindinio lošimo metu, gaunama 12 

nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu 3 ar daugiau sklaidos simbolių įjungia 12 

papildomų sukimų. Kai iškrenta laukinis simbolis, mažesnių išmokų simboliai virsta didesnių 

išmokų simboliais tokia tvarka:  

 
 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas iškritęs laukinis simbolis išsiplečia per visą būgną ir 

prideda vieną nemokamą sukimą prie nemokamų sukimų skaitiklio.  

• Sukimo išmoka išmokama, kai laukinis simbolis atnaujina visus simbolius. 

• Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra apribotas iki 35.  

• Nemokami sukimai lošiami su paskutiniu nustatytu statymu.  

 

Funkcijos pirkimas („Buy Bonus“) 

 

• Lošėjas už fiksuotą statymų skaičių gali papildomai nusipirkti nemokamų sukimų režimą.  

• 1 nemokamų sukimų režimo aktyvinimas = 65 * visų statymų.  

• Įsigijus šią funkciją, aktyvuojama 12 nemokamų sukimų.  

 

Išmokėjimai: 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 114 500 € 
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x5 50 

x4 15 

x3 2 

 

     

x5 20 x5 15 x5 15.5 x5 10 x5 7.5 

x4 10 x4 7.5 x4 6.25 x4 5 x4 2.5 

x3 5 x3 2.5 x3 1 x3 1 x3 0.5 

     

x5 7.5 x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 

x4 2.5 x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 

x3 0.5 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1477 „5 Super Septynetai Ir Vaisiai“ („5 Super Sevens & Fruits”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„5 Super Septynetai Ir Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos („Scatter“) simbolio laimėjimai išmokami, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

• Laimėjimai išmokami už septyneto simbolius, esančius gretutinėse padėtyse.\ 

• Už laimėjimo liniją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos 

laimėjimas.  

• Laimėjimai už septyneto simbolio 5-ių simbolių derinį išmokami tik vieną kartą. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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Išmokėjimai: 

 

       

x5 1000 x5 100 x5 100 x5 40 x5 40 x5 40 x5 40 

x4 200 x4 40 x4 40 x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 20 x3 10 x3 10 x3 4 x3 4 x3 4 x3 4 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 0.6 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1478 „Aukso Knyga: Multi Šansas“ („Book of Gold: Multichance“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aukso Knyga: Multi Šansas“ – 3 būgnų, 5 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išsklaidytas laukinis („Scattered wild“) simbolis lošime iškrenta kaip auksinė knyga. Kai šis 

simbolis iškrenta 3 arba daugiau knygų, įsijungia nemokamų sukimų režimas su 

specialiaisiais išplečiančiais simboliais. 

• Už laiminčią liniją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos 

laimėjimas.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Už 3 ar daugiau sklaidos simbolius, iškritusius pagrindinio lošimo metu, gaunama 12 

nemokamų sukimų.  

• 3 ar daugiau sklaidos simboliai nemokamų sukimų metu aktyvuoja 12 papildomų sukimų ir 

atsitiktine tvarka aktyvuoja naują specialųjį išplečiantį simbolį.  

• Aktyvuoti galima iki 9 specialiųjų išplečiančių simbolių.  

• Nemokamų sukimų režimas lošiamas su paskutiniu pastatytų sumų rinkiniu. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 655 000 € 
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Specialūs išsiplečiantys simboliai 

 

• Prieš nemokamų sukimų režimą lošėjas pasirenka specialųjį išplečiantį simbolį. Specialiuoju 

išplečiančiu simboliu galima pasirinkti bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Specialieji išplečiantys simboliai užpildo visą būgną.  

• Už specialiuosius išplečiančius simbolius yra mokama, kad ir kokios būtų statymo linijos. 

 

 

x5 200* viso statymo 

x4 20*viso statymo 

x3 2* viso statymo 

 

     

x5 500 x5 200 x5 75 x5 75 x5 15 

x4 100 x4 40 x4 10 x4 10 x4 4 

x3 10 x3 4 x3 3 x3 3 x3 0.5 

x2 1 x2 0.5 x2 0.5 x2 0.5 x2 - 

    

x5 15 x5 10 x5 10 x5 10 

x4 4 x4 2.5 x4 2.5 x4 2.5 

x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1479 „Deimantiniai Laimėjimai: Laikyk ir Laimėk“ („Diamond Wins: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Deimantiniai Laimėjimai: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 120 100 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra tokie klasikiniai elementai, kaip laukinis („wild“) simbolis ir premijos („bonus“) 

simbolis.  

• Premijos lošime („Bonus Game“) yra trijų gerai žinomų tipų aukso puodai („Jackpots“) – 

mažasis („Mini“), didelis („Major“) ir didysis („Grand“). 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos bei iškrenta tik ant 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. 

• 6 ar daugiau premijos simbolių įjungia premijos lošimą. Išmoka yra nurodoma ant simbolio 

pinigine valiuta ir būna nuo x1 iki x15 statymų. Išmokos už premijos simbolį mokamos tik 

premijos lošimo metu. 

• Už laimėjimo liniją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos 

laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Game“) 

 

• 6 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja premijos lošimą. Visi premijos simboliai šios 

funkcijos metu yra užlaikomi savo vietose būgnuose.   

• Premijos lošimo metu ant būgnų atsiranda tik premijos simboliai.  

• Funkcijos pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Iškritus kiekvienam naujam premijos 

simboliui, pakartotinių sukimų skaičius vėl tampa 3.  

• Lošimas trunka tol, kol baigiami pakartotiniai sukimai, arba visi būgnų langeliai užpildomi 

premijos simboliais.  

• Pasibaigus lošimui visų premijos simbolių „Bonus“ vertės susumuojamos ir išmokamas 

bendrasis laimėjimas.  

• Premijos lošimas pradedamas po to, kai išmokami laimėjimai už visas laiminčias 

kombinacijas. 

 

Aukso Puodai („Jackpots“) 

 

• Yra 3 rūšių aukso puodai: 

o Mažasis aukso puodas („Mini Jackpot“): atsitiktinai premijos lošimo metu iškritęs 

mažosios premijos simbolis („Mini Bonus“) aktyvuoja mažojo aukso puodo („Mini 

Jackpot“) lošimą.  

o Didelis aukso puodas („Major Jackpot“): atsitiktinai premijos lošimo  metu iškritęs 

didelės premijos simbolis („Major Bonus“) aktyvuoja didelio aukso puodo („Major 

Jackpot“) lošimą.  

o Didysis aukso puodas („Grand Jackpot“): Didysis aukso puodas („Grand Jackpot“) 

laimimas, kai premijos lošimo metu visi 15 laukelių užpildomi premijos simboliais. 

 

Išmokėjimai: 
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x1 
25*viso statymo 

 

 

x1 100*viso statymo 

 

x1 

100*viso statymo 

25*viso statymo 

15*viso statymo 

12*viso statymo 

10*viso statymo 

8*viso statymo 

7*viso statymo 

6*viso statymo 

5*viso statymo 

4*viso statymo 

3*viso statymo 

2*viso statymo 

1*viso statymo 

 

    

x5 100 x5 50 x5 25 x5 25 

x4 5 x4 4 x4 2.5 x4 2.5 

x3 3 x3 1.5 x3 1 x3 1 

    

x5 10 x5 10 x5 10 x5 10 

x4 1.5 x4 1.5 x4 1.5 x4 1.5 

x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1480 „Dieviškasis Drakonas: Laikyk Ir Laimėk“ („Divine Dragon: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 124 800 € 
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„Dieviškasis Drakonas: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos laukinis („Stacked Wild“) simbolis“ pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

(„Scatter“) ir premijos („Bonus“) simbolius. 

• 6 ar daugiau premijos simbolių kombinacija aktyvuoja premijos lošimą. Išmoka nurodoma 

ant simbolio pinigine valiuta ir būna nuo x1 iki x100 statymų. Laimėjimai už premijos 

simbolius išmokami tik premijos lošimo metu. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. Už sklaidos simbolį išmokų 

nėra. 

• Už laimėjimo liniją išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Game“) 

 

• 6 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja premijos lošimą. Ši funkcija gali būti aktyvuojama 

tik  pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu.  

• Visi premijos simboliai lošimo metu premijinio užlaikomi savo pozicijose ant būgnų. 3 

pakartotiniai sukimai suteikiami tik premijos lošimo pradžioje.  

• Iškritus kiekvienam naujam premijos simboliui, pakartotinių sukimų skaičius vėl tampa 3. 

• Kai lošimas baigiasi, susumuojamos visų premijos simbolių vertės ir išmokamas visas 

bendras laimėjimas.  

• Premijos lošimas lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu. 

 

Premijos aukso puodas („Bonus Game Jackpots“) 

 

• Yra 3 rūšių aukso puodai: 

o Mažasis aukso puodas („Mini Jackpot“): atsitiktinai premijos lošimo metu iškritęs 

mažosios premijos simbolis („Mini Bonus“) aktyvuoja mažojo aukso puodo („Mini 

Jackpot“) lošimą.  

o Didelis aukso puodas („Major Jackpot“): atsitiktinai premijos lošimo  metu iškritęs 

didelės premijos simbolis („Major Bonus“) aktyvuoja didelio aukso puodo („Major 

Jackpot“) lošimą.  

o Didysis aukso puodas („Grand Jackpot“): Didysis aukso puodas („Grand Jackpot“) 

laimimas, kai premijos lošimo metu visi 15 laukelių užpildomi premijos simboliais. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Už 3 sklaidos simbolius, iškritusius pagrindinio lošimo metu, gaunami 8 nemokami sukimai. 
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• Nemokamų sukimų metu iškrenta tik didžiausių išmokų premijos simboliai ir sukrauti 

laukiniai („Stacked Wild“) simboliai.  

• Nemokamų sukimų režimas lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

x1 25*viso statymo 

 

x1 100*viso statymo 

 

x1 

100*viso statymo 

25*viso statymo 

15*viso statymo 

12*viso statymo 

10*viso statymo 

8*viso statymo 

7*viso statymo 

6*viso statymo 

5*viso statymo 

4*viso statymo 

3*viso statymo 

2*viso statymo 

1*viso statymo 

 

     

x5 50 x5 12.5 x5 7.5 x5 6.25 x5 5 

x4 10 x4 5 x4 4 x4 3 x4 2 

x3 5 x3 2.5 x3 2 x3 1.5 x3 1 

    

x5 2 x5 2 x5 2 x5 2 

x4 0.75 x4 0.75 x4 0.75 x4 0.75 

x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 
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2.1481 „Kleopatros Legenda: Mega Keliai“ („Legend of Cleopatra: Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kleopatros Legenda“ – 6 būgnų, 2-7 eilučių ir 200704 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra laukinis („wild“) simboliai bei didžiausios premijos eilutės („Top Bonus Row“), 

laimėjimo daugiklio, premijos nemokamų sukimų („Free Spins Bonus“) ir premijos pirkimo 

(„Buy Bonus“) funkcijos.  

• Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, išskyrus didžiausios premijos eilutės 

funkcijos metu. 

• Laimima, jei iškris 3 arba daugiau bet kokio dydžio identiškų simbolių ant gretimų būgnų. 

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Mega Keliai („Megaways“) 

 

• Kiekvieno sukimo metu gali būti iki 200 704 laimėjimo būdų. Laimima, jei iškrenta 3 arba 

daugiau bet kokio dydžio identiškų simbolių. 

• Kiekvieno sukimo metu gaunamas atsitiktinis simbolių skaičius nuo 2 iki 7, kuris gali 

iškristi ant 1–6 būgnų. 

 

Didžiosios Premijos Eilutė  

 

• Ši funkcija  prideda po vieną simbolį ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. 

 

Griūvantys simboliai („Collapsing Symbols“) 

 

• Simboliai, esantys laiminčiojoje kombinacijoje, yra sutraukiami. Kai laimintys simboliai 

sutraukiami, jų vietoje iškrenta atsitiktiniai simboliai, išskyrus didžiausios premijos eilutę. 

• Simboliai sutraukiami tol, kol laimima. Kai visi simboliai sutraukiami didžiausios premijos 

eilutėje, įjungiamas premijos nemokamų sukimų režimas.  

 

Skarabėjų Daugiklis („Scarab Multiplier“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 658 400 € 
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• Skarabėjų ženklai („Scarab Badges“) iškrenta tik ant didžiausios premijos eilutės simbolių. 

Kiekvienas šių simbolių gali turėti iki 3 skarabėjų ženklų.  

• Kiekvienas skarabėjaus ženklas, atsiradęs ant sutraukto simbolio, skarabėjų daugiklį 

padidina 1 kartu.  

• Skarabėjų daugiklis „Scarab Multiplier“ taikomas būsimoms išmokoms esamo sukimo 

metu. Skarabėjų daugiklio „Scarab Multiplier“ vertė vėl tampa х1 po kiekvieno sukimo 

pagrindinio lošimo metu. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Kai visi simboliai sutraukiami didžiausios premijos eilutėje, aktyvuojama premijos 

nemokamų sukimų funkcija.  

• Suteikiama 12 pakartotinių sukimų premijos lošimo („Bonus Game“) pradžioje.  

• Premijos nemokami sukimai pradedami su skarabėjų daugiklio („Scarab Multiplier“) verte, 

kuri buvo gauta pagrindinio lošimo metu.   

• Kai didžiausios premijos eilutėje nemokamų premijos sukimų metu sutraukiami visi 

simboliai, suteikiami 5 papildomi sukimai.  

• Skarabėjų daugiklis  didėja tik nemokamų premijos sukimų metu. 

 

Funkcijos pirkimas („Buy Bonus“) 

 

• Lošėjas už fiksuotą statymų skaičių gali papildomai nusipirkti nemokamų sukimų funkciją.  

• 1 nemokamo sukimo funkcijos aktyvavimas = 100 * visų statymų.  

• Įsigijus šią funkciją, įjungiama 12 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai lošiamo ta pačia 

statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią funkciją.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

x6 40 x6 4 x6 3 x6 2 x6 0.75 

x5 20 x5 2 x5 1.5 x5 1 x5 0.5 

x4 7.5 x4 1.25 x4 1 x4 0.75 x4 0.25 

x3 4 x3 0.6 x3 0.5 x3 0.4 x3 0.15 

x2 2 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x6 0.75 x6 0.75 x6 0.75 x6 0.5 x6 0.5 

x5 0.5 x5 0.5 x5 0.5 x5 0.3 x5 0.3 

x4 0.25 x4 0.25 x4 0.25 x4 0.15 x4 0.15 

x3 0.15 x3 0.15 x3 0.15 x3 0.10 x3 0.1 
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*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1482 „Saulės Karalius“ („Solar King“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Saulės Karalius“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“). 

• 3 sklaidos simboliai, atsiradę būgnuose pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 10 nemokamų 

sukimų. Sklaidos simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose.  

• Saulės („Sun“) simbolis pagrindinio lošimo metu aktyvuoja liepsnojančių rėmų funkciją.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Liepsnojantys Rėmai („Flaming Fames“) 

 

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

ciklai. Kiekvienas ant būgno iškritęs saulės simbolis aktyvuoja liepsnojantį rėmą:  

o Liepsnojantis rėmas užsifiksuoja ant būgnų, kol baigiasi lošimas; 

o 10-ojo sukimo metu visi liepsnojantys rėmai pasikeičia į laukinius simbolius. 

• Po 10-ojo sukimo visas progresas sumažėja, o funkcija atkuriama.  

• Kiekvieno statymo lygio liepsnojančių rėmų vieta ir esamas sukimų skaičius išsaugomi 

atskirai. 

 

Laimintys Daugikliai („Winning Multipliers“) 

 

• Saulės simbolis gali padidinti linijų laimėjimus su progresyviuoju laimėjimų daugikliu: 

o Kai saulės simbolis iškrenta esančiame liepsnojančiame rėme, jis tampa daugikliu. 

o Daugiklis padidėja 1 kiekvieną kartą, kai saulės simbolis iškrenta rėme antrą kartą. 

o Daugiklis taikomas linijos laimėjimui. 

o Keli langelių daugikliai linijoje yra sumuojami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 222 100 € 
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• Po 10-ojo sukimo pagrindinio lošimo metu atkuriama pirminė x1 daugiklio vertė. 

Kiekvieno statymo lygio esamas daugiklis įrašomas atskirai. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 sklaidos simboliai paleidžia 10 nemokamų sukimų. 

• Kai saulės simboliai ant būgnų iškrenta nemokamų sukimų metu, jie išsyk pasikeičia į 

laukinius simbolius. 

• Kiekvieną kartą, kai saulės simbolis iškrenta langeliuose su laukiniais simboliais, jis 

suteikia daugiklį arba jau esamą daugiklį padidina 1 kartu. 

• Laukiniai simboliai lieka užfiksuoti savo pozicijose iki nemokamų sukimų funkcijos 

pabaigos. Nemokami sukimai lošiami su paskutine pastatyta suma.  

• Kai baigsis nemokamų sukimų funkcija, bus atkurtas pagrindinis lošimas. 

 

 

Išmokėjimai: 

 

 

 

 

x5 10 10 

x4 2.5 2.5 

x3 1 1 

x2 0.1 0.1 

 

  
 

x5 3.75 x5 3.75 x5 3 x5 3 x5 3 x5 3 

x4 1.25 x4 1.25 x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 

x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

     

x5 1.5 x5 1.5 x5 1.5 x5 1.5 x5 1.5 

x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 

x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 x3 0.1 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 
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2.1483 „Žvaigždės ir Vaisiai: Dviguba Sėkmė“ („Stars and Fruits: Double Hit“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Žvaigždės ir Vaisiai: Dviguba Sėkmė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už bendrą sklaidos („scatter“) simbolių laimėjimą išmokama neatsižvelgiant į statymo 

linijas.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

x10 5000*visų statymų 

x9 2000* visų statymų 

x8 500* visų statymų 

x7 100* visų statymų 

x6 40* visų statymų 

x5 15* visų statymų 

x4 5* visų statymų 

x3 1* visų statymų 

 

       

x5 250 x5 20 x5 20 x5 10 x5 10 x5 10 x5 10 

x4 50 x4 10 x4 10 x4 2.5 x4 2.5 x4 2.5 x4 2.5 

x3 5 x3 2 x3 2 x3 1 x3 1 x3 1 x3 1 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 0.10 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1484 „Super Saulėti Vaisiai: Laikyk ir Laimėk“ („Super Sunny Fruits: Hold and 

Win“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 502 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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„Super Saulėti Vaisiai: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus saulės premijos („sun 

bonus“) simbolį. Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• 6 ar daugiau saulės premijos simbolių aktyvuoja premijos lošimą („Bonus Game“). 

• Išmoka yra nurodoma ant simbolio pinigine valiuta ir būna nuo x1 iki x15 statymų. Išmokos 

už saulės premijos simbolį išmokamos tik premijos lošimo metu. 

• Super saulės premijos simbolis („Super Sun Bonus“) iškrenta tik premijos lošimo metu.  

• Iškritęs super saulės premijos simbolis nuo būgnų surenka visas matomas vertes ir prideda 

jas prie savo vertės.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Game“) 

 

• Visi saulės premijos ir (arba) super saulės premijos simboliai užfiksuojami savo pozicijose 

ant būgnų premijos lošime.  

• Premijos lošimo metu ant būgnų krenta tik saulės premijos ir (arba) super saulės premijos 

simboliai. Lošimo pradžioje suteikiami 3 kartotiniai sukimai. Kiekvienas naujas saulės 

premijos ir (arba) supersaulės premijos simbolis iš naujo nustato 3 pakartotinių sukimų 

skaičių.  

• Premijos lošimas trunka, kol baigiami pakartotiniai sukimai, arba visi būgnų langeliai 

užpildomi saulės premijos ir (arba) super saulės premijos simboliais.  

• Super saulės premijos simbolis nuo būgnų surenka visas matomas vertes ir prideda jas prie 

savo vertės.  

• Super saulės simbolis surenka visų premijų vertes, išskyrus mažojo „Mini“ ir (arba) didžiojo 

„Major Jackpot“ aukso puodų simbolių vertes.  

• Pasibaigus premijos lošimui, visų saulės premijos ir (arba) super saulės premijos vertės 

susumuojamos ir išmokamas bendrasis laimėjimas.  

• Premijos lošimas pradedamas po to, kai išmokami laimėjimai už visas laiminčias 

kombinacijas. Premijos lošimas lošiamas ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama 

aktyvuojant šią funkciją. 

 

Aukso Puodai („Jackpots“) 

 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 118 800 € 
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• Yra 3 rūšių aukso puodai: 

o Mažasis aukso puodas („Mini Jackpot“): atsitiktinai premijos lošimo metu iškritęs mažojo 

aukso puodo simbolis aktyvuoja mažojo aukso puodo lošimą.  

o Didelis aukso puodas („Major Jackpot“): atsitiktinai premijos lošimo metu iškritęs didelio 

aukso puodo simbolis aktyvuoja didelio aukso puodo lošimą.  

o Didysis aukso puodas („Grand Jackpot“): didysis aukso puodas laimimas, kai premijos 

lošimo metu visi 15 langelių yra užpildomi saulės premijos ir (arba) super saulės premijos, 

ir (arba) mažojo aukso puodo, ir (arba) didelio aukso puodo simboliais. 

 

Išmokėjimai: 

 

        

x5 25 x5 15 x5 15 x5 15 x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 

x4 7.5 x4 5 x4 5 x4 5 x4 1.5 x4 1.5 x4 1.5 x4 1.5 

x3 2.5 x3 2 x3 2 x3 2 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1485 „Vilko Galia: Laikyk ir Laimėk“ („Wolf Power: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vilko Galia: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis būgnuose tampa sukrautu laukiniu („stacked wild“) ir pakeičia 

visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“), premijos („bonus“) ir (arba) galios („power“) 

simbolius.  

• Sukrautas laukinis simbolis gali atsirasti tik pagrindinio lošimo metu, o išmokos už šį simbolį 

išmokamos pagal mokėjimo lentelę. 

• Sukrautas stumiantis laukinis („Stacked wild Nudge“) simbolis pakeičia visus simbolius, 

išskyrus sklaidos, premijos ir (arba) galios simbolius. Šis simbolis gali uždengti visą būgną, 

tačiau atsiranda tik nemokamų sukimų metu. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 127 200 € 
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• 6 ar daugiau premijos ir (arba) galios simbolių  kombinacija aktyvuoja premijos lošimą 

(„Bonus Game“). Išmoka yra nurodoma ant simbolio pinigine valiuta ir būna nuo x1 iki x10 

statymų. Laimėjimai už premijos simbolius išmokami tik premijos lošimo metu. 

• 6 ar daugiau galios ir (arba) premijos simbolių kombinacija aktyvuoja premijos lošimą. 

Laimėjimai už galios simbolius išmokami tik premijos lošimo metu. Išmokos už šį simbolį 

išmokamos pagal mokėjimo lentelę. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. Iškrenta tik pagrindinio 

lošimo metu. Už sklaidos simbolį išmokų nėra. 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Game“) 

 

• Premijos lošimą galima paleisti pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu. Visi premijos 

ir galios simboliai užfiksuojami ant būgnų premijos lošimo metu. Laimėjimai už šiuos du 

simbolius išmokami tik premijos lošimo metu. 3 pakartotiniai sukimai suteikiami tik premijos 

lošimo pradžioje. Kiekvienas iškritęs naujas premijos arba galios simbolis vėl nustato 3 

pakartotinių sukimų skaičių.  

• Premijos lošimas lošiamas ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją.  

 

X2 daugiklis premijos lošime 

 

• Premijos laimėjimas padvigubėja, kai visas lošimo laukas užpildomas premijos ir (arba) 

galios simboliais. 

 

Premijos Aukso Puodas („Bonus Jackpots“) 

 

• Surinkus galios simbolius atsiranda galimybė laimėti laimėkite aukso puodą: 

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

statymo) 

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

statymo) 

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

statymo) 

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

statymo) 

 

Nemokami sukimai 

 

• Už 3 sklaidos simbolius, iškritusius pagrindinio lošimo metu, gaunami 8 nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu sukrautas laukinis simbolis tampa dukart didesniu 

laukiniu simboliu, todėl kiekvienos mokėjimo linijos, ant kurios iškrenta, laimėjimas 
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padvigubėja. Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama 

aktyvuojant šią funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

    

 

x5 12.5 x5 12.5 x5 10 x5 7.5 x5 5 

x4 2.5 x4 2.50 x4 2 x4 1.5 x4 1.25 

x3 0.75 x3 0.75 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

    

x5 2.5 x5 2.5 x5 2.5 x5 2.5 

x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 x4 0.5 

x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

 

*Mokėjimo lentelėse nurodomi laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (1,00 € statymas). 

 

 

2.1486 „Bušido Keliai x Stūmimas“ („Bushido Ways xNudge“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Bušido Keliai x Stūmimas“ – 5 būgnų, 6 eilučių ir 12 288 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) 

simbolį.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Laukiniai simboliai gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Perpjauti laukiniai („Sliced wilds“) 

simboliai pakeičia įprastus laukinius simbolius bei padalina juos į du 3 būgne, į 3 laukinius 

4 būgne ir į 4 laukinius simbolius 5 būgne.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Šo ginklo sukimai („Shogun Spins“) 

 

• Kai būgnuose nusileidžia 3 premijos simboliai, suteikiami 8 šo ginklo sukimai. Kuomet 

nusileidžia dar vienas premijos simbolis, suteikiamas papildomas sukimas.  

 

Geišos sukimai („Geisha Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai, nusileidę būgnuose tuo pačiu metu, kaip laukiniai geišos simboliai, 

aktyvuoja 8 geišos sukimus.  

• Kiekvieną kartą, kai geišos sukimą veikia stūmimo („nudge“) funkcija, tam sukimui 

suteikiamas daugiklis.  

• Papildomi geišos sukimai suteikiami atitinkamai pagal daugiklį.  

• Kiekvieno sukimo metu, 2, 4 arba 5 būgnuose garantuotai nusileis vienas laukinis simbolis.  

 

 

2.1487 „El Paso Ginklų Kova x Stūmimas“ („El Paso Gunfight xNudge“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„El Paso Ginklų Kova x Stūmimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 43334 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

ženkliuko („badge“) simbolius.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pavaduotojo ir Maršalo reidas („Deputy and Marshal Raid“) 

 

• Nusileidęs pavaduotojo ženkliuko („deputy badge“) simbolis pakeičia visus mažiausiai 

išmokančius simbolius į vieną atsitiktinį mažiausiai išmokantį simbolį.  

• Nusileidęs maršalo („marshal“) simbolis pakeičia visus daugiausiai išmokančius simbolius į 

vieną atsitiktinį daugiausiai išmokantį simbolį.  

• Ši funkcija taip pat aktyvuoja 4-3-3-3-4 lošimo laukelį, kuriame pavaduotojo ženkliuko ir 

maršalo simboliai veikia, kaip laukinis simbolis.  

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Ginklų kovos sukimai („Gunfight spins“) 

 

• Būgnuose nusileidę 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 ginklų kovos sukimus.  

• Sukimų metu 3 sklaidos simboliai pavirs į šokinėjančius laukinius („jumping wilds“) 

simbolius, kurie šoks į kitas būgnų pozicija kiekvieno sukimo metu.  

• Ginklų kovos sukimai gali būti pakeisti į pavaduotojo ginklų kovos sukimus („deputy 

gunfight spins“), maršalo ginklų kovos sukimus („marshal gunfight spins“) ir girtuoklių 

ginklų kovos sukimus („drunken gunfight spins“). 

• Vienu metu lošimo tinklelyje atsiradę pavaduotojo ženkliuko ir maršalo ženkliuko simboliai 

suteikia papildomą sukimą.  

 

Girtuoklių ginklų kovos sukimai  

 

• Pagrindinio lošimo metu, 3 sklaidos simboliai aktyvuoja girtuoklių ginklų kovos sukimus.  

• Šios funkcijos metu, 3 sklaidos ir 2 ženkliuko simboliai tampa šokinėjančiais laukiniais 

simboliais bei keičia savo pozicijas būgnuose.  

 

4 mirę per 5 sekundes („4 Dead in 5 seconds“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu, būgnuose atsiradę Stodenmiro laukinis („Stoudenmire wild“) ir 

kiti 4 aukščiausiai išmokantys simboliai, aktyvuoja pakartotinius sukimus.  

 

 

2.1488 „Ugnis Skylėje x Bomba“ („Fire in the Hole xBomb“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Ugnis Skylėje x Bomba“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 46656 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) 

simbolį.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

X Bombos laukinis daugiklis („xBomb wild multiplier“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• X bombos laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį.  

• Sprogstantis c bombos laukinio simbolis pašalina greta esančius simbolius, išskyrus premijos 

simbolį, ir padidina laimėjimo daugiklį vienu kartu kiekvienam sprogimui. 

• Visi x bombos laukiniai simboliai galiausiai susprogsta iki kitos griūties. 

• X bombos laukinis simbolis susprogs, net jei ir nebus laiminčios kombinacijos dalis.  

 

Laukinių Kasyba („Wild Mining“) 

 

• Laukinių kasybos funkcija aktyvuojama, kai pagrindinio lošimo metu, 3, 4 arba 5 būgnuose 

vienu metu atsiranda tokie pat simboliai horizontaliai ir nesukuriama jokia laiminti 

kombinacija.  

• Šią funkciją aktyvavę simboliai pašalinami, o būgnų centre liekantys simboliai tampa 

laukiniais: 

o 3 simboliai – 1 laukinis simbolis; 

o 4 simboliai – 2 laukiniai simboliai; 

o 5 simboliai – 3 laukiniai simboliai. 

• Visi kiti simboliai, esantys būgnų viršuje, taip pat sprogsta ir aktyvuoja naują simbolių griūtį.  

 

Laimingo Vagono sukimai („Lucky wagon Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 premijos simboliai aktyvuoja laimingo vagono sukimus. 

• Šios funkcijos metu viršutinė eilutė atskleis naujas funkcijas kiekvienam sukimui: monetos 

vertes („coin value“), daugiklius, dinamitą („dynamite“), krepšį („bag“), skrynią („chest“) ir 

nykštuką („dwarf“).  

 

 

2.1489 „Infekuotas 5 x Keliai“ („Infectious 5 xWays“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Infekuotas 5 x Keliai“ – 5 būgnų, 8 eilučių ir 110 592 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir x 

kelių („xWays“) simbolius.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja infekuotus sukimus („Infectious Spins“).  

• 5 premijos simboliai aktyvuoja infekuotų sukimų chaoso („Infectious Spins: Mayhem“) 

funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Infekuoti Sukimai: Toksinis Pavojus („Infectious Spins: Toxic Hazard“) 

 

• 3 premijos simboliai suteikia 9 sukimus, 4 premijos simboliai – 10 sukimų. 

• 1 iš 5 atsitiktinių laukinių simbolių nusileidžia viduryje būgnų ir garantuoja infekuotų x kelių 

(„Infectious x ways“) funkciją. 

 

Infekuoti Sukimai: Užrakink ir Apkrauk („Infectious Spins: Lock n‘ Load“) 

 

• 3 premijos simboliai suteikia 7 infekuotus sukimus, o 4 premijos simboliai – 8 sukimus.  

• Laukinis simbolis, nusileidęs būgnų viduryje, tampa limpančiu simboliu ir pasilieka savo 

pozicijose iki pat funkcijos pabaigos.  

• Laukinis simbolis taip pat gali suteikti x2 ar x3 daugiklį.  

 

Infekuoti Sukimai: Chaoso Rėžimas („Infectious Spins: Mayhem Mode“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai 5 premijos simboliai nusileidžia būgnuose pagrindiniame lošime.  

• Chaoso rėžimo metu visi 5 infekuoti simboliai – minčių skraidytojas („Mindflyer“), deglas 

(„torch“), paslaptis („mysery“), toksinis („toxicity“) ir sumaištis („havoc“) – tampa 5 

auksiniais infekuotais simboliais. 

• 5 premijos simboliai suteikia 12 infekuotų sukimų. 


