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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos  

prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos direktoriaus 

2021 m.  spalio 14 d. įsakymu Nr. DIE-666 

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 2.1543 iki 2.1575 imtinai. Minėtose 

taisyklėse aprašomi tiekėjo „Pragmatic Play“ 33 (trisdešimt trys) (nuo 2.1543 iki 2.1575) A 

kategorijos lošimo automatų lošimai. 

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.1543 „Paslaptingasis Egiptas“ („Mysterious Egypt“) 

 

 

 

 

 

 

 

„Paslaptingasis Egiptas“ – 5 būgnų ir 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje laimėjimo linijoje. Visi laimėjimai išreikšti 

kaip tikri laimėjimai virtualiomis monetomis. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

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

laimėjimas suteikiamas pasibaigus lošimui.  

• Su kiekvienu sukimu specialus paslaptingas simbolis yra parenkamas atsitiktinai. Šis 

simbolis gali būti išplėstas vertikaliai, kad padengtų visas 3 padėtis ant būgno. Už 

specialius išsiplečiančius simbolius išmokama pagal išmokėjimo lentelę. Išplėtimas yra 

aktyvuojamas tik tuo atveju, jei yra pakankamai simbolių laimėjimui, kai išmokami 

simboliai 

 

Nemokami sukimai 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 553 300 € 
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• Lošime gali būti aktyvuota 10 nemokamų sukimų. Prieš prasidedant lošimui du specialūs 

paslaptingi išsiplečiantys simboliai yra parenkami atsitiktine tvarka. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu, po įprastų simbolių išmokėjimo, specialūs simboliai gali 

plėstis vertikaliai vienas po kito, kad uždengtų visas 3 padėtis ant būgno.  

• Specialūs išsiplečiantys simboliai išmokami pagal jų išmokų lentelę ant visų būgnų ir net ant 

ne gretimų padėčių.  

• Išplėtimas yra aktyvuojamas tik, jei yra pakankamai simbolių laimėjimui. 

• Išsukus 3 arba daugiau   simbolius nemokamų sukimų lošimo metu, suteikiami 

papildomi 10 nemokami sukimai su esamais pasirinktais specialiais simboliais.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu dalyvauja specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 5 000 x5 2 000 x5 750 x5 750 x5 150 

x4 1 000 x4 400 x4 100 x4 100 x4 40 

x3 100 x3 40 x3 30 x3 30 x3 5 

x2 10 x2 5 x2 5 x2 5 x2 - 

    

x5 150 x5 100 x5 100 x5 100 

x4 40 x4 25 x4 25 x4 25 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

x5 200x bendro statymo 

 

Šis simbolis yra sklaidos („scatter“) ir laukinis 

(„wild“) simbolis, kuris pakeičia visus kitus 

simbolius. 

3 arba daugiau tokių simbolių aktyvuoja 

nemokamų sukimų funkciją. 

x4 20x bendro statymo 

x3 2x bendro statymo 

 

 

2.1544 „Emeraldo Karalius Vaivorykštės Kelias“ („Emerald King Rainbow Road“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 240 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Emeraldo Karalius Vaivorykštės Kelias“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

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

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Būgnuose atsiradus 3, 4 arba 5 vaivorykštės kelio sklaidos simboliams bet kurioje lošimo 

laukelio vietoje aktyvuojama premija. 

• Vaivorykštės kelio premija gali būti aktyvuota naudojant eliminatoriaus premiją. 

• Vaivorykštės kelio premijoje yra 22 taškai. Kiekvienas taškas reiškia potencialų piniginį 

laimėjimą arba Emeraldo Karaliaus mini lošimo automato premijos funkcijos aktyvavimą. 

Tolimesni taškai kaupiami su kiekvienu būgno pasukimu.  

• Mini lošimo automatas gali suteikti iki 6 žingsnių arba taškų surinkimų. Lošimas pradedamas 

nuo pirmojo taško žemėlapyje. 

• Lošėjas gauna tiek taškų žemėlapyje, kiek žingsnių išsukama mini lošimo automate. 

• Paskutinis taškas žemėlapyje yra vadinamas Dideliu prizu ir jo atsitiktinė vertė yra 50x, 60x, 

70x, 80x, 90x, 100x, 125x, 150x, 200x, 300x, 400x, 1000x arba 20 000x. 

• Jei mini lošimo automatas dovanoja taškų surinkimą, lošimas baigiasi ir suteikiama esamo 

žemėlapio taško vertė. 

• Lošimas taip pat baigiamas, jei pasiekiamas paskutinis taškas žemėlapyje. 

 

„Pasirink mane“ premija 

 

• Būgnuose atsiradus 3, 4 arba 5 eliminatoriaus sklaidos simboliams bet kurioje lošimo 

laukelio vietoje, aktyvuojama premija. 

• Eliminatoriaus premijos metu lošėjas gali spustelėti ant sklaidos simbolio lošimo laukelyje, 

kad  atskleistų atsitiktines vertes ir pašalintų sklaidos simbolius. Tik paskutinio atskleisto 

sklaidos simbolio vertė yra suteikiama. 

• Priklausomai nuo sklaidos simbolių skaičiaus, kurie gali aktyvuoti funkciją, galimi skirtingų 

verčių laimėjimai: 

o 5x sklaidos simboliai – atsitiktine tvarka nuo 50x iki 200x bendro statymo arba 

aktyvuoja vaivorykštės kelio premiją; 

o 4x sklaidos simboliai – atsitiktine tvarka nuo 10x iki 40x bendro statymo arba aktyvuoja 

vaivorykštės kelio premiją; 

o 3x sklaidos simboliai – atsitiktine tvarka nuo 5x iki 20x bendro statymo arba aktyvuoja 

vaivorykštės kelio premiją. 

 

Emeraldo Karaliaus mini lošimo automato premija 

 

• Su kiekvienu sukimu atsitiktinai parinkti būgnai gali gauti žalią foną. Kai visi 5 būgnai 

tampa žali, aktyvuojama premija. 

• Funkcijos metu iki 5 mini lošimo automatų gali atsirasti atsitiktine tvarka. Jie turi savo 

simbolius su 

• skirtingais apdovanojimais: 
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x1 300 x1 200 x1 100 x1 20 

 

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

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

Lošimas baigiasi, kai visi mini lošimo automatai sustoja ir lošimas išmoka visus 

laimėjimus, kurie buvo sukaupti per lošimą. 

• Funkcijos metu dalyvauja ypatingi būgnai. 

• Ši funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 500 x5 300 x5 300 x5 200 x5 200 x5 200 

x4 300 x4 100 x4 100 x4 20 x4 20 x4 20 

x3 100 x3 20 x3 20 x3 10 x3 10 x3 10 

 

 

2.1545 „Kongo Pinigai“ („Congo Cash“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kongo Pinigai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 432 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Atsitiktiniai brangakmenių simboliai atsiranda ant 2, 3 ir 4 būgnų viršaus. Su kiekvienu 

sukimu brangakmeniai keičiami naujais brangakmeniais, krentančiais iš viršaus. 

• Brangakmeniai gali turėti vieną iš šių apdovanojimų: 

o Pinigų vertė tarp 5x ir 200x viso statymo sumos; 

o 200x viso statymo. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 220 000 € 
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• Fiksuotas AUKSO PUODAS yra vertas 25x statymo už mažesnį aukso puodą, 100x statymo 

už didelį aukso puodą ir 2000x statymo „grand“ aukso puodą. 

• Kai drugelio („Butterfly“) simbolis atsiranda 1 ir 5 būgnuose su bent vienu kongo pinigų 

(„congo cash“) simboliu, esančiu 2, 3 ir 4 būgnuose, suteikiamas brangakmenis su kongo 

pinigų simboliu. 

• To paties sukimo metu maksimaliai gali būti surinkti 3 brangakmeniai.  

• Brangakmenių lenta yra išsaugoma kiekvienam galimam statymui, o grįžimas prie bet kurio 

praeito statymo grąžins išsaugotą brangakmenių lentą.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų lošimas aktyvuojamas surinkus bent vieną lošimo brangakmenį.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu, kiekvieno sukimo pradžioje garantuotai suteikiamas bent 

vienas laukinis simbolis. 

• Lošimas pradedamas su visu nemokamų sukimų, surinktų iš visų brangakmenių, skaičiumi. 

• Brangakmenių lenta yra aktyvi nemokamų sukimų lošimo metu. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 200 x5 50 x5 40 x5 20 x5 20 

x4 50 x4 20 x4 20 x4 15 x4 15 

x3 20 x3 10 x3 10 x3 5 x3 5 

x2 10 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x5 15 x5 15 x5 15 x5 15 x5 15 

x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

2.1546 „Likimo Dama Mega Keliai“ („Madame Destiny Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

„Likimo Dama Mega Keliai“ – 5 būgnų ir 200704 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• 1 ir 6 būgnai gali turėti iki 7 simbolių, o 2, 3, 4 ir 5 būgnai – iki 8 simbolių.  

• Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda tik ant 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnų. Visos laiminčios 

kombinacijos su laukiniais simboliais yra dauginamos 2x tiek pagrindiniame, tiek nemokamų 

sukimų lošime. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Sklaidos simbolis atsiranda ant visų būgnų. Būgnuose atsiradus 3 arba daugiau sklaidos 

simbolių aktyvuojamas nemokamų sukimų lošimas: 

o 6x sklaidos simboliai suteikia 100x daugiklį visam statymui; 

o 5x sklaidos simboliai suteikia 20x daugiklį visam statymui; 

o 4x sklaidos simboliai suteikia 10x daugiklį visam statymui; 

o 3x sklaidos simboliai suteikia 5x daugiklį visam statymui; 

 

Kritimo funkcija 

 

• Po kiekvieno sukimo, išmokama už laimingas kombinacijas ir visi laimingi simboliai dingsta. 

Likę simboliai krenta į ekrano dugną ir laisvos vietos yra pakeičiamos naujais simboliais iš 

viršaus. 

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

• Funkcija tęsiama tol, kol nebelieka laimingų kombinacijų. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Lošimo pradžioje atsiranda laimės ratas su dviem dalimis, kuriose yra nemokamų sukimų 

skaičius ir daugikliai. Laimėjimo daugiklis taikomas bendram kiekvieno nemokamo sukimo 

laimėjimui. 

• Išsukus 3 arba daugiau sklaidos simbolių nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama 

pakartotinai. Su kiekvienu funkcijos aktyvavimu ratas sukasi vėl ir suteikiamas atsitiktinis 

nemokamų sukimų skaičius bei atsitiktinis daugiklis, kuris bus pridėtas prie esamų laimėjimų. 

• Pakartotinių sukimų skaičius nėra ribojamas. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu dalyvauja specialūs būgnai. 

 

Ante statymas 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės yra: 

o Statymo daugiklis 20x − Normalus Lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x − Šansas laimėti nemokamus sukimus natūraliai padvigubinamas; 

o Daugiau sklaidos simbolių ant būgnų. 

• Maksimali laimėjimo suma limituota 5000x statymo. Jei bendras nemokamų sukimų 

laimėjimas pasiekia 5000x daugiklį, lošimas iš karto pasibaigia, suteikiamas laimėjimas ir 

visi likę nemokami sukimai yra atšaukiami. 
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Nemokamų sukimų funkcijos pirkimas: 

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti iškart aktyvuota pagrindinio lošimo metu už 100x 

esamo bendro statymo.  

• Kai yra įjungta privalomo 25x statymo funkcija, nemokamų sukimų įsigijimo funkcija yra 

išjungta. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x6 400 x6 75 x6 40 x6 30 x6 25 

x5 200 x5 50 x5 20 x5 16 x5 10 

x4 80 x4 40 x4 10 x4 10 x4 8 

x3 40 x3 20 x3 6 x3 6 x3 4 

x2 20 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x6 25 x6 20 x6 20 x6 20 x6 20 

x5 10 x5 10 x5 8 x5 8 x5 8 

x4 8 x4 8 x4 4 x4 4 x4 4 

x3 4 x3 4 x3 2 x3 2 x3 2 

 

 

2.1546 „Drakono Karalystė – Ugnies Akys“ („Dragon Kingdom – Eyes of Fire“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Drakono Karalystė – Ugnies Akys“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atlikti visų simbolių funkcijas.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Lošime yra progresinė funkcija. Po kiekvieno sukimo, jei jo metu neišsukamas laimėjimas, 

skaitiklis padidėja vienetu, padidindamas lygį. 

• Lošimas pradedamas nuo 1 lygio. 1 lygis lošiamas, kol surenkami 4 nelaimintys sukimai. 

• Kai pasiekiamas 2 lygis, po 5-o nelaiminčio sukimo atsiranda dar vienas specialus būgnas. 

Šiame būgne yra tik laimėjimo daugikliai. Laimėjimo daugiklis, kuris laimimas ant šio būgno, 

taikomas bendrai visų sukimų laimėjimui. 

• Nelaimintys sukimai kaupiasi ir didėjant lygiams, daugikliai ant specialaus būgno didėja: 

o 2 lygis pasiekiamas po 4 nelaiminčių sukimų. Galimi laimėjimo daugikliai ant specialių 

būgnų yra 2x, 3x ir 5x. 

o 3 lygis pasiekiamas po 9 nelaiminčių sukimų. Galimi laimėjimo daugikliai ant specialių 

būgnų padidėja iki 3x, 5x ir 8x. 

o 4 lygis pasiekiamas po 14 nelaiminčių sukimų. Galimi laimėjimo daugikliai ant specialių 

būgnų padidėja iki 5x, 8x ir 10x. 

o 5 lygis pasiekiamas po 19 nelaiminčių sukimų. Galimi laimėjimo daugikliai ant specialių 

būgnų padidėja iki 8x, 10x ir 15x. 

o 6 lygis pasiekiamas po 25 arba daugiau nelaiminčių sukimų. Galimi laimėjimo daugikliai 

ant specialių būgnų padidėja iki 10x, 15x ir 50x. 

• Specialus būgnas lieka aktyvus, kol kaupiasi nelaimintys sukimai. Kai išsukamas 1-as 

laimintis sukimas, specialus būgnas išjungiamas ir lygis atstatomas į 1. 

 

Išmokėjimai: 

 

        

x3 20 x3 15 x3 10 x3 8 x3 5 x3 3 x3 2 x3 25 

 

 

2.1548 „Audros Akis“ („Eye of the Storm“) 
 

 

„Audros Akis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą.  

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

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

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 31 250 € 
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• Visi laimėjimai padauginami iš pagrindinio statymo. 

• Pasibaigus nemokamų sukimų funkcijai lošėjui išmokami nemokamų sukimų lošimo 

laimėjimai. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolį. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Kai laukinis simbolis atsiranda 

būgnuose, formuojamos laiminčios kombinacijos, kurios plečiasi vertikaliai ir užpildo visą 

būgną. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti visuose būgnuose. 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 

nemokamų sukimų funkciją: 

o 5x sklaidos simbolis suteikia 50x daugiklį visam statymui; 

o 4x sklaidos simbolis suteikia 20x daugiklį visam statymui; 

o 3x sklaidos simbolis suteikia 2x daugiklį visam statymui. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkcija.  

• Funkcija pradedama su 12 nemokamų sukimų ir 1 lygio, kuris gali didėti. 

• Lošimo metu, kai išsukamas 1 laukinis simbolis, pridedama daugiau nemokamų sukimų ir 

lygis 

• padidinamas 1. Kai išsukami 2 laukiniai simboliai, jie prideda 3 nemokamus sukimus ir lygis 

padidinamas 2. Kai išsukami 3 laukiniai simboliai, jie prideda dar 5 nemokamus sukimus ir 

lygis padidinamas 3. 

• Lygio progresyvumas yra toks: 

o 2 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos; 

o 3 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos; 

o 4 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos; 

o 5 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos; 

o 6 lygis – visi  ant būgno juostų tampa  iki lošimo pabaigos; 

• Lošimas baigiamas, kai nebelieka nemokamų sukimų. 

 

Išmokėjimai: 

 

   
 

 

x5 500 x5 400 x5 300 x5 250 x5 200 

x4 250 x4 200 x4 125 x4 100 x4 50 

x3 100 x3 50 x3 20 x3 20 x3 10 
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x5 200 x5 100 x5 100 x5 100 x5 100 

x4 50 x4 20 x4 20 x4 20 x4 20 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

2.1549 „Mido Rankos“ („The Hand of Midas“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mido Rankos“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolį. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Kai būgnuose atsiranda laukinis simbolis, prie bendro sukimo laimėjimo pridedamas 

atsitiktinis 1x, 2x arba 3x daugiklis. Jei išsukamas daugiau nei vienas laukinis simbolis, 

daugikliai sudedami. 

• Sklaidos simboliai atsiranda būgnuose tik pagrindinio lošimo metu. 3 ar daugiau sklaidos 

simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant lošimui už kiekvieną sklaidos simbolį, kuris aktyvuoja funkciją, suteikiami 

3 mini būgnai, kuriuose slypi 1, 2 arba 3 nemokami sukimai.  

• Nemokamų sukimų lošimas turi bendrą laimėjimo daugiklį, kuris taikomas bendram 

kiekvieno sukimo laimėjimui. 

• Lošimo metu kiekvieną kartą atsiradus laukiniam simboliui, jis lieka savo padėtyje iki pat 

lošimo pabaigos, o bendras laimėjimo daugiklis padidinamas 1x, 2x arba 3x. 

• Garantuojami šie laimėjimai nemokamų sukimų lošime: 

o 5 sklaidos simboliai – 30x bendro statymo laimėjimas; 

o 4 sklaidos simboliai – 20x bendro statymo laimėjimas; 

o 3 sklaidos simboliai – 10x bendro statymo laimėjimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Jei nebelieka nemokamų sukimų ir minimalus laimėjimas nepasiekiamas lošimo aktyvavimo 

metu, už kiekvieną sklaidos simbolį, kuris aktyvuoja funkciją iš naujo, suteikiamas 

papildomas mini būgnas, kuris atitinkamai prideda 1, 2 arba 3 nemokamus sukimus.  

• Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Ante statymas 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės: 

o Statymo daugiklis 20x – normalus lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x – galimybė laimėti nemokamus sukimus natūraliai 

padvigubinamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 400 x5 300 x5 250 x5 200 x5 150 x5 100 

x4 120 x4 90 x4 70 x4 50 x4 35 x4 20 

x3 40 x3 30 x3 25 x3 20 x3 15 x3 10 

     

x5 50 x5 50 x5 25 x5 25 x5 25 

x4 10 x4 10 x4 5 x4 5 x4 5 

x3 5 x3 5 x3 2 x3 2 x3 2 

 

 

2.1550 „Karalius Džokeris“ („Joker King“) 
 

 

„Karalius Džokeris“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 625 000 € 
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• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolį. Laukinis simbolis atsiranda visuose būgnuose. Kai laukinis simbolis atsiduria 

būgnuose sukimo pabaigoje, parenkamas vienas atsitiktinis išmokėjimo simbolis ir 

pakeičiamas į laukinį simbolį. Laimėjimai išmokami po pakeitimo. 

• Sklaidos simbolis taip pat gali atsirasti visuose būgnuose. Kai sklaidos simbolis atsiranda 

būgnuose, suteikiamas atsitiktinis daugiklis – 2x, 3x, 5x, 10x arba 25x, kuris taikomas 

bendram sukimo laimėjimui. Jei daugiau nei vienas sklaidos simbolis yra tame pačiame 

sukime, daugikliai sudedami.  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių išmoka 1x bendro statymo sumos. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošime laukinio simbolio pakeitimo funkcija ir sklaidos simboliai yra 

aktyvūs.  

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simbolių lošimo metu, nemokamų sukimų funkcija 

aktyvuojama pakartotinai. 3, 4, 5, 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia papildomus 8, 10, 

15 ir 20 nemokamus sukimus.  

 

Išmokėjimai: 

 

      
 

x6 125 x6 125 x6 50 x6 40 x6 30 x6 25 x6 125 

x5 40 x5 40 x5 25 x5 15 x5 12 x5 10 x5 40 

x4 15 x4 15 x4 12 x4 10 x4 8 x4 5 x4 15 

x3 10 x3 8 x3 6 x3 5 x3 4 x3 3 x3 10 

 

 

2.1551 „Olimpo Vartai“ („Gates of Olympus“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 
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„Olimpo Vartai“ – 6 būgnų, 5 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. 

• Kritimo funkcija – po kiekvieno sukimo, laiminčios kombinacijos yra išmokamos ir visi 

laimingi simboliai pranyksta. Likę simboliai krenta į lošimo laukelio dugną ir tuščios 

pozicijos yra užpildomos simboliais iš viršaus. Kritimas tęsiamas iki pirmos laiminčios 

kombinacijos. Kritimų skaičius nėra ribotas.  

• Daugiklio simboliai gali atsirasti ant bet kurio būgno ir atsitiktinai atsirasti pagrindinio arba 

nemokamų sukimų lošimuose. Kai daugiklio simbolis atsiranda būgnuose, suteikiamas 

daugiklis nuo 2x iki 500x. Kai kritimo funkcija baigiama, visos daugiklio simbolio vertės 

sudedamos ir visas sekos laimėjimas dauginamas iš galutinės vertės. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcija suteikiama, kai būgnuose atsiranda 4 arba daugiau sklaidos 

(„scatter“) simbolių, esančių bet kurioje būgnų vietoje. 

• Lošimas pradedamas su 15 nemokamų sukimų. 

• Kai nemokamų sukimų lošime atsiranda daugiklio simbolis ir sukimas laimi, daugiklio vertė 

pridedama prie bendro daugiklio. Jei bendro lošimo metu atsiranda daugiklio simbolis 

laimingame sukime, daugiklio vertė taip pat pridedama prie bendro laimėjimo. 

• Kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda nemokamų sukimų lošime, suteikiami papildomi 

5 nemokami sukimai.  

• Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Ante statymas 

 

• Lošėjas turi galimybę padidinti statymo daugiklį. Galimos vertės: 

o 25x – padidinama galimybė laimėti nemokamus sukimus. Lošimo laukelyje atsiranda 

didesnis sklaidos simbolių kiekis. 

o 20x – suteikia galimybę nusipirkti nemokamų sukimų lošimą, sumokėjus vertę, lygią 

100x dabartinės statymo sumos. 

 

Išmokėjimai: 

 

Maksimali laimėjimo suma: 625 000 € 
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x12-30 100 x12-30 50 x12-30 30 x12-30 24 x12-30 20 

x10-11 50 x10-11 20 x10-11 10 x10-11 4 x10-11 3 

x8-9 20 x8-9 5 x8-9 4 x8-9 3 x8-9 2 

     

x12-30 16 x12-30 10 x12-30 8 x12-30 4 x6 200 

x10-11 2.4 x10-11 2 x10-11 1 x10-11 1.5 x5 10 

x8-9 1.6 x8-9 1 x8-9 0.8 x8-9 0.5 x4 6 

 

 

2.1552 „Nuo Karšto į Liepsnojantį Laikyk ir Suk“ („Hot to Burn Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuo Karšto į Liepsnojantį Laikyk ir Suk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus pinigų („money“) ir 

sklaidos („scatter“) simbolius. Laukinis simbolis atsitiktiniu būdu gali atsirasti bet kurioje 

būgnų vietoje. 

• Pinigų simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. Kiekvieno sukimo metu, pinigų simbolis gali 

įgauti atsitiktinę vertę. Kai būgnuose atsiranda 5 ar daugiau pinigų simbolių aktyvuojama 

laikymo ir sukimų („Hold and Spin“) funkcija. 

 

Laikymo ir Sukimų funkcija 

 

• Laikymo ir sukimo funkcija pradedama, kai išmokamos visos laiminčios kombinacijos. 

• Normalūs simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, kurie aktyvuoja šią funkciją. 

Normalūs būgnai pakeičiami specialiais būgnais, kuriuose yra tik pinigų simboliai ir tušti 

tarpai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 240 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Lošėjas pradeda su 4 pakartotiniais sukimais. Visi pinigų simboliai, kurie išsukami po 

kiekvieno pakartotinio sukimo, lieka ekrane iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą išsukus 

bent vieną pinigų simbolį, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 4. Lošimas tęsiamas, kol 

• pakartotiniai sukimai baigiami arba visos padėtys ekrane pripildomos pinigų simboliais. 

• Kai pinigų pakartotinio sukimo funkcija baigiama, visų pinigų simbolių vertės pridedamos ir 

išmokamas bendras lošimo laimėjimas. 

• Jei laikymo ir sukimų funkcijos metu lošimo laukelis pripildomas pinigų simboliais, 

aktyvuojama didžiojo pinigų rato premija. Ratas išsuka atsitiktinį prizą arba tuščią laukelį. 

Galimi prizai: 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 80x, 90x, 100x, 200x, 300x, 400x, 500x, 

600x, 700x, 800x, 900x, 1000x, 2000x arba 5000x statymo sumos. 

• Kai atitinkama rato padalos vertė suteikiama, ratas sukasi dar kartą. Kai išsukamas tuščias 

laukelis, lošimas baigiamas. Kai baigiami visi rato sukimai, prizai iš laikymo ir sukimo 

funkcijos bei pinigų rato premijos sudedami ir išmokami. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 5000 x5 500 x5 200 x5 200 x5 200 

x4 1000 x4 200 x4 50 x4 50 x4 50 

x3 100 x3 50 x3 20 x3 20 x3 20 

     

x5 50 x5 50 x5 50 x5 5000 x5 2000 

x4 10 x4 10 x4 10 x4 1000 x4 400 

x3 2 x3 2 x3 2 x3 100 x3 20 

x2 - x2 1 x2 - x2 - x2 - 

 

 

2.1553 „Žvejybos Būgnai“ („Fishin‘ Reels“) 
  

 

 

 

„Žvejybos Būgnai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 240 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

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

žvejo („fisherman“) ir žuvų pinigų („fish money“) simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti 

2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Premijos simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja 

nemokamų sukimų funkciją. 

• Laimingo sukimo funkcijos metu, ekrane atsiranda žuvų pinigų simboliai. Su kiekvienu 

sukimu žuvų pinigų simboliai įgauna atsitiktines vertes (nuo 0,5x iki 250x bendro statymo) 

arba papildomus nemokamus sukimus. 

• Žvejo simbolis gali atsirasti 5 būgne susukimo („reel it in“) funkcijos metu. Kai žvejo 

simbolis atsiranda būgne, visų žuvų simbolių vertės sudedamos ir išmokamas bendras 

laimėjimas. Jei žvejo simbolis surenka simbolius su papildomais nemokamais sukimai, už 

kiekvieną simbolį suteikiami 2 nemokami sukimai. Funkcijos metu naudojami specialūs 

būgnai. 

• Didžiojo laimikio („The big catch“) simbolis gali atsirasti būgnuose atsitiktiniu būdu ir 

padengti kitus simbolius lošimo laukelyje.  

• Kai 3 ar daugiau didžiojo laimikio simbolių atsiranda būgnuose, aktyvuojamas mini žvejybos 

premijos lošimas ir suteikiami 2 nemokami sukimai. Premijos lošime rodomos 8 žuvys su 

atsitiktinėmis vertėmis (nuo 0,2x iki 250x bendro statymo).  

• Kiekvieną kartą laimėjus premijos lošimą viena iš žuvų parenkama atsitiktiniu būdu ir 

suteikiama lošėjui. Jei to paties premijos lošimo metu suteikiamos visos 8 žuvys 

persidengimo („overlay“) simboliai nepasirodo lošime. Lošime naudojami specialūs būgnai. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 premijos simbolius aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija: 

o 5 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 4 premijos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų; 

o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 1000 x5 500 x5 400 x5 300 x5 200 

x4 200 x4 150 x4 125 x4 100 x4 50 

x3 50 x3 25 x3 20 x3 15 x3 10 

x2 5 x2 - x2 - x2 - x2 - 
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x5 200 x5 150 x5 150 x5 100 x5 100 

x4 50 x4 20 x4 20 x4 20 x4 20 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

2.1554 „Temujino Lobiai“ („Temujin Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Temujino Lobiai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 1024 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir 

fejerverko („firework“) simbolius. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu būgnuose atsiradus 6 ar daugiau vienodų 

simbolių (2, 3 ar 4 būgnuose), jie transformuojami į laukinius simbolius. 

• Premijos („Bonus“) simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Išsukus 3 premijos simbolius 

aktyvuojamas rato su nemokamai sukimai premijos lošimas. Kai lošimas pradedamas, 

atsiranda laimės ratas su pinigų vertėmis, kurios išreikštos kaip bendro statymo daugikliai – 

didysis („grand“), didesnis („major“), nedidelis („minor“) ir mažas („mini“) – fiksuotomis 

didžiojo prizo vertėmis nuo 6 iki 50 nemokamų lošimų. Ratas sukasi ir sustoja ties prizu. Jei 

išsukama pinigų arba didžiojo prizo vertė, prizas suteikiamas, o ant rato esančios vertės 

didinamos ir ratas vėl sukamas. Po 5 rato sukimų, 6 lygyje lieka tik nemokamų sukimų prizai. 

• Kai ratas sustoja ties nemokamų sukimų sumos, pradedamas nemokamų sukimų lošimas, 

lošiant su jau laimėta suma. 

• Fejerverko simbolis atsiranda 2, 3, 4 būgnų nemokamų sukimų lošime. Kai fejerverko 

simbolis atsiranda būgnuose, po sukimo, jis atsitiktinai paverčiamas į kitą simbolį ir 

suteikiama: 

o Papildomas nemokamų sukimų aktyvavimas: 1-5 nemokami sukimai; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.38 €  

Maks. 190 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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o Laukinis daugiklis: fejerverko simbolis pakeičiamas į laukinį simbolį, kuris turi 

atsitiktinį 1x, 2x, 3x arba 5x daugiklį (taikomas bendram sukimo laimėjimui ir taip pat 

dauginamas iš fejerverko simbolio laimėjimų). Jei didžiojo prizo vertė suteikiama tam 

pačiam sukimui su daugikliu, suteiktų didžiųjų prizų skaičius lygus daugikliui.  

o Didysis prizas - didysis („grand“), didesnis („major“), nedidelis („minor“) ir mažas 

(„mini“). 

• Jei nemokamų sukimų lošimo pabaigoje nėra laimėjimo, suteikiamas 10x bendro statymo 

prizas. 

• Funkcijos metu naudojami specialūs būgnai. 

• Rato su nemokamais sukimais premija su atsitiktiniu rezultatu iš rato funkcijos gali būti vėl 

aktyvuota pagrindiniame lošime nusipirkus funkciją už 100x esamo statymo. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 100 x5 25 x5 15 x5 10 x5 10 

x4 40 x4 15 x4 10 x4 5 x4 5 

x3 20 x3 10 x3 5 x3 3 x3 3 

     

x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 

x4 3 x4 3 x4 3 x4 3 x4 3 

x3 2 x3 2 x3 2 x3 2 x3 2 

 

 

2.1555 „Sultingi Vaisiai“ („Juicy Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Sultingi Vaisiai“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 625 000 € 
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• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

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

Laukinis simbolis gali visuose būgnuose. Pagrindinio lošimo metu laukinis simbolis gali 

atsirasti kaip 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 arba 5x5 padėties simbolis. 

• Sklaidos simbolis taip pat gali atsirasti visuose būgnuose. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų lošimą. Lošimas prasideda su 6 

nemokamais sukimais.  

• Nemokamų sukimų lošime yra progresinė funkcija. Kai lošimas prasideda, 1x1 laukinis 

simbolis išlieka lošimo laukelyje ir juda į atsitiktines pozicijas su kiekvienu nemokamu 

sukimu. 

• Visi sklaidos simboliai, gaunami nemokamų sukimų lošime, yra surenkami iki lošimo 

pabaigos. Kas trečias surinktas sklaidos simbolis iš naujo aktyvuoja funkciją, suteikia 

atsitiktinį nemokamų sukimų skaičių (1-3), o esamas laukinis simbolis didėja progresyviai. 

• Po 4 pakartotinio aktyvavimo, funkcijos aktyvuoti nebegalima. 

• Jei funkcija aktyvuojama 5 sklaidos simbolių, lošimas pradedamas su 2 sklaidos simboliais. 

• Jei funkcija buvo aktyvuota su 4 sklaidos simboliais, lošimas pradedamas su 1 sklaidos 

simboliu. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 600 x5 375 x5 250 x5 150 x5 75 x5 75 

x4 125 x4 100 x4 75 x4 40 x4 20 x4 20 

x3 25 x3 18 x3 12 x3 10 x3 8 x3 8 

 
    

 

x5 75 x5 50 x5 50 x5 50 x5 50 x5 600 

x4 20 x4 12 x4 12 x4 12 x4 12 x4 125 

x3 8 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 25 

 

 

2.1556 „Toro Galia Mega Keliai“ („The Power of Thor Megaways“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Toro Galia Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• 1 ir 6 būgnuose gali atsirasti iki 7 simbolių, o 2, 3, 4 ir 5 būgnuose – iki 6 simbolių. 

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

kūjo simbolius. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršutinėse pozicijose.  

• Kratymo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, laiminčios kombinacijos yra išmokoms ir visi 

laimingi simboliai pranyksta. Likę simboliai krenta į ekrano dugną, o tuščias pozicijas užima 

nauji simboliai, krentantys iš viršaus. Nauji simboliai yra tokio pat dydžio, kaip ir pradinio 

sukimo rezultate.  

• Kratymo funkcija tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų. 

• Kūjo simbolis visada užima 2 horizontalias pozicijas ir gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Kai 

būgnuose išsukamas kūjo simbolis, išsiplėtęs per  pozicijas, visi žemiau būgnuose esantys 

simboliai pakeičiami į laukinius simbolius.  

• Kūjo funkcija nėra aktyvuojama, jei kūjo simbolis nėra visiškai matomas viršutinėje eilutėje 

arba nekeičia savo pozicijos kritimo funkcijos metu.  

• Sklaidos simbolis gali atsirasti visuose būgnuose.  

 

Nemokami sukimai 

 

• 4 ar daugiau sklaidos simboliams atsiradus būgnuose ir suformavus žodį „THOR“, 

aktyvuojamas nemokamų sukimų lošimas: 

o 4 sklaidos simboliai suformuoja žodį „THOR“ ir suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suformuoja žodį „THOR“ ir „+4“ simbolį bei suteikia 14 nemokamų 

sukimų; 

o 6 sklaidos simboliai suformuoja žodį „THOR“ ir 2 „+4“ simbolius bei suteikia 18 

nemokamų sukimų; 

o 7 sklaidos simboliai suformuoja žodį „THOR“ ir 3 „+4“ simbolius bei suteikia 22 

nemokamus sukimus; 

o 8 sklaidos simboliai suformuoja žodį „THOR“ ir 4 „+4“ simbolius bei suteikia 26 

nemokamus sukimus; 

o 9 sklaidos simboliai suformuoja žodį „THOR“ ir 5 „+4“ simbolius bei suteikia 30 

nemokamų sukimų. 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Jei prieš lošimo pradžią 10 iš 18 nemokamų sukimų buvo laimėta, lošėjas gali laimėti daugiau 

nemokamų sukimų arba pasiimti sukimus prieš lošimo pradžią.  

• Lošimas negalimas, jei pagrindiniame lošime lošėjas laimėjimo 26 arba 30 nemokamų 

sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošimas pradedamas su 1x laimėjimo daugikliu. Funkcijos metu, 

kiekvienas kritimas didina daugiklį vienu kartu iki lošimo pabaigos. Po kritimo funkcijos 

kiekvienas laimėjimas dauginamas iš esamo laimėjimo daugiklio.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

x6 400 x6 100 x6 50 x6 40 x6 30 

x5 200 x5 50 x5 30 x5 15 x5 12 

x4 100 x4 40 x4 20 x4 10 x4 8 

x3 20 x3 10 x3 10 x3 5 x3 4 

x2 10 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x6 25 x6 20 x6 18 x6 16 x6 12 

x5 10 x5 10 x5 10 x5 8 x5 8 

x4 8 x4 5 x4 5 x4 4 x4 4 

x3 4 x3 3 x3 3 x3 2 x3 2 

 

 

2.1557 „Laukinis Augimas“ („Wild Booster“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinis Augimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolį. Laukinis taip pat gali atsirasti visuose būgnuose. 

• Sklaidos simbolis atsiranda visuose būgnuose, o atsiradus 3 ar daugiau tokių simbolių bet 

kurioje lošimo tinklelio vietoje, aktyvuojama super augimo nemokamų sukimų („Super Boost 

free spins“) funkcija.  

• Su kiekvienu sukimu, kai išsukamas bent vienas laukinis simbolis atsiranda galimybė 

aktyvuoti laukinio augimo („wild boost“) funkciją.  

• Kai funkcija aktyvuojama, parenkamas atsitiktinis x2, x3, x4, x5, x6, x8, x10, x12, x15, x25, 

x50 arba x100 vertės daugiklis. Daugiklis taikomas visų kombinacijų laimėjimams, kuriuose 

yra bent vienas laukinis simbolis.  

 

Super augimas nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, lošėjas renkasi mega augimo arba ultra augimo 

(„ultra boost“) funkcijas. Abi funkcijos turi progresiją.  

• Lošimas prasideda su laukinių augimo daugikliais, kurie gali didėti 3 kartus per vieną lošimą, 

surenkant sklaidos simbolius.  

 

Mega augimas 

 

• Lošimas prasideda su 5 nemokamais sukimais ir x2 laukinio augimo daugikliu. Progresinė 

funkcija prasideda su sklaidos simboliais, kurie yra surenkami funkcijos aktyvavimo metu.  

• Su kiekvienais 5 sklaidos simboliais, surinktais lošimo metu, didinamas laukinių augimo 

daugiklis: iki x5, tada iki x10, o galiausiai iki x100.  

• Su kiekvienu nauju dovanojami papildomi 5 nemokami sukimai.  

• Naujas laimėjimo daugiklis taikomas pakartotinai aktyvuotiems sukimams.  

 

Ultra augimas 

 

• Lošimas pradedamas su 5 nemokamais sukimais ir x3 laukinio augimo daugikliu. Progresinė 

funkcija prasideda su sklaidos simbolių skaičiumi, kuris jau būna surinktas aktyvavimo metu.  

• Su kiekvienais 5 sklaidos simboliais, surinktais lošime, laukinio augimo daugiklis padidėja 

(x6, x12, x50). Su kiekvienu daugikliu suteikiami 5 nemokami sukimai. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 600 x5 300 x5 200 x5 150 x5 100 

x4 100 x4 50 x4 40 x4 25 x4 20 

x3 50 x3 25 x3 20 x3 12 x3 10 
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x5 60 x5 60 x5 50 x5 50 

x4 12 x4 12 x4 10 x4 10 

x3 6 x3 6 x3 5 x3 5 

 

 

2.1558 „Plaukiojantis Drakonas“ („Floating Dragon“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Plaukiojantis Drakonas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti visuose būgnuose nemokamų sukimų lošimo metu. 

Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir monetų 

pinigų simbolius.  

• Sklaidos simbolis atsiranda visuose būgnuose.  

• Pinigų simbolis gali atsirasti tik viduriniame būgne, o kiekvieno sukimo metu pinigų simbolis 

įgauna skirtingą vertę nuo x1 iki x20 bendros statymo vertės. 

• Kai viduriniame būgne atsiranda 3 pinigų simboliai, aktyvuojama sulaikymo ir sukimo 

funkcija. Kai funkcija aktyvuojama, simboliai, esantys viduriniame būgne, lieka savo 

pozicijoje, o kituose būgnuose esantys simboliai išnyksta. 

• Sulaikymo ir sukimo lošimas pradedamas nuo 3 pakartotinių sukimų. Visi pinigų simboliai, 

kurie atsiranda po kiekvieno pakartotinio sukimo, atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3, o 

kiekvieno pinigų simbolio vertė ekrane pradedama prie bendro lošimo laimėjimo.  

 

Išmokėjimai: 

 

    
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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x5 2000 x5 1000 x5 500 x5 500 x5 200 

x4 200 x4 150 x4 100 x4 100 x4 50 

x3 50 x3 3 x3 20 x3 20 x3 10 

x2 5 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x5 100 x5 100 x5 100 x5 100 x5 100 

x4 25 x4 25 x4 25 x4 25 x4 25 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

2.1559 „Karštas Festivalis“ („Hot Fiesta“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karštas Festivalis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

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

simbolį. Su kiekvienu sukimu visi laukiniai simboliai įgauna atsitiktinį 2x, 3x arba 5x 

daugiklį.  

• Jei lošimo laukelyje yra daugiau nei vienas laukinis simbolis, visų laukinių simbolių 

daugiklių išmokos sudedamos. 

• Premijos simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose. Išsukus 3 premijos simbolius aktyvuojama 

nemokamų sukimų funkcija. Už premijos simbolius išmokama bet kurioje pozicijoje.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjui suteikiamas atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius nuo 9 

iki 27. 

• 3x3 lentelėje pinjatos simboliai sprogsta ir atskleidžiamas sukimų skaičius. Atskleistų pinjatų 

skaičius pridedamas ir suteikiama bendra suma. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 625 000 € 
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• Nemokamų sukimų lošimo metu visi išsukami laukiniai simboliai lieka lošimo laukelyje iki 

tol, kol lošimas baigiamas.  

• Lošimo metu premijos simboliai būgnuose neatsiranda. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Ante statymas 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės yra šios: 

o Statymo daugiklis 35x – galimybė laimėti nemokamus sukimus yra didesnė. Daugiau 

sklaidos simbolių pasirodo būgnuose. Nemokamų sukimų funkcijos pirkimas laikinai 

išjungiamas. 

o Statymo daugiklis 25x – suteikia galimybę pirkti nemokamų sukimų funkciją. 

 

Nemokamų sukimų funkcijos pirkimas 

 

• Lošėjas gali iškart aktyvuoti nemokamų sukimų lošimą, sumokant 100x bendro statymo 

vertę. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 750 x5 500 x5 300 x5 200 x5 150 x5 100 

x4 150 x4 100 x4 60 x4 40 x4 25 x4 20 

x3 50 x3 35 x3 25 x3 20 x3 12 x3 8 

     
 

x5 50 x5 50 x5 25 x5 25 x5 25 x5 1000 

x4 10 x4 10 x4 5 x4 5 x4 5 x4 250 

x3 5 x3 5 x3 2 x3 2 x3 2 x3 50 

 

 

2.1560 „Buivolo Karalius Mega Keliai“ („Buffalo King Megaways“) 
 

 

 

 

„Buivolo Karalius Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 200704 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

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

• 1 ir 6 būgnai gali turėti iki 7 simbolių, 2, 3, 4 ir 5 būgnai – iki 8 simbolių.  

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

simbolį. Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.  

• Kratymo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai yra pašalinami iš būgnų, o nauji užpildo jų vietas. Nauji simboliai yra 

tokio pat dydžio, kaip ir pradinio sukimo pradžioje. 

• Kratymo funkcija tęsiama tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 4 ar daugiau premijos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkciją: 

o 6 premijos simboliai suteikia 22 nemokamus sukimus; 

o 5 premijos simboliai suteikia 17 nemokamų sukimų; 

o 4 premijos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai simboliai išsukami su 2x, 3x arba 5x daugikliu. 

Kiekvieną kartą, kai laukinis simbolis išsukamas ekrane, jo daugiklis kaupiamas griūties 

daugiklio matuoklyje. Visi laukinių simbolių daugikliai, kurie atsirado kratymo funkcijos 

metu, dauginami iš vienas kito. Išsukus 3 ar daugiau premijos simbolių (funkcijos metu) 

suteikiami 5 nemokami sukimai. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuojami pakartotinai. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu veikia ypatingi būgnai. 

 

Ante statymas: 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės yra šios: 

o Statymo daugiklis 20x – pagrindinis lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x – galimybė laimėti nemokamus sukimus, būgnuose atsiranda 

daugiau premijos simbolių. 

 

Nemokamų sukimų funkcijos pirkimas: 

 

• Lošėjas gali iškart aktyvuoti nemokamų sukimų lošimą, sumokant 100x bendro statymo 

vertę. 

 

Išmokėjimai: 
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x6 400 x6 125 x6 75 x6 30 x6 30 

x5 200 x5 50 x5 25 x5 15 x5 15 

x4 80 x4 25 x4 15 x4 10 x4 10 

x3 40 x3 15 x3 10 x3 6 x3 6 

x2 20 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x6 20 x6 20 x6 15 x6 12 x6 12 

x5 10 x5 10 x5 8 x5 8 x5 8 

x4 6 x4 6 x4 4 x4 4 x4 4 

x3 4 x3 4 x3 2 x3 2 x3 2 

 

 

2.1561 „Nuostabioji Pinigų Mašina“ („Amazing Money Machine“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuostabioji Pinigų Mašina“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 60 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir 

pinigų simbolius. Laukiniai simboliai atsiranda visuose būgnuose.  

• Premijos simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Pinigų simboliai atsiranda visuose būgnuose. Kiekvieno sukimo metu šie simboliai įgauna 

atsitiktinę vertę iš pradinio sąrašo. Yra 4 pinigų simboliai: 

 

 

Pinigų simbolis su pinigų verte – rodomas atsitiktinis kiekis pinigų pagal 

esamą statymą. 

 

Laukinis pinigų simbolis – atsitiktinė pinigų suma atskleidžiama pakartotinio 

sukimo funkcijos pabaigoje. Pagrindiniame lošime ji taip pat veikia kaip 

laukinis simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir pinigų 

simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 510 000 € 
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Paslapties pinigų simbolis – atsitiktinė pinigų vertė yra atskleidžiama 

pakartotinio sukimo funkcijos pabaigoje. 

 

Didžiojo prizo pinigų simbolis – gali 

atsirasti per pakartotinio sukimo funkciją. Kai jis išsukamas, suteikiamas 

vienas taškas didžiojo prizo premijos lošimo laimėjimui ir parodoma 

atsitiktinė pinigų suma. 

 

• Būgnuose išsukus bet kokius 5 pinigų simbolius sukimo pabaigoje, aktyvuojama pinigų 

pakartotinių sukimų lošimas. Jei 3 bet kokio tipo pinigų simboliai atsiranda būgnuose 

pagrindiniame lošime, lošimo laukelis padidėja nuo 3x5 iki 4x5 arba 5x5. 

 

Nuostabioji pinigų automato funkcija 

 

• Lošime prie būgnų matomas vizualus lošimo automatas. 

• Atsitiktinai su bet kuriuo sukimu pagrindiniame lošime ir pakartotinio sukimo funkcijoje gali 

būti išsukti atsitiktiniai simboliai būgnuose, kurie pakeičia ten jau esančius simbolius: 

• Pagrindiniame lošime gali būti išsuktas vertės, paslapties arba laukinis pinigų simbolis, 

įprastas laukinis simbolis arba staigaus didžiojo prizo simbolis. 

• Per pakartotinių sukimų lošimą taip pat gali būti išsukti didžiojo prizo pinigų simboliai. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 200 x5 150 x5 100 x5 100 x5 50 x5 50 

x4 100 x4 50 x4 30 x4 30 x4 20 x4 20 

x3 20 x3 15 x3 10 x3 10 x3 5 x3 5 

     
 

x5 40 x5 40 x5 25 x5 25 x5 25 x5 1000 

x4 15 x4 15 x4 10 x4 10 x4 10 x4 200 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 50 

 

 

2.1562 „Fenikso Kalvė“ („Phoenix Forge“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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„Fenikso Kalvė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

Laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Premijos („Bonus“) simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. Surinkus 3 premijos simbolius 

aktyvuojamas nemokamų sukimų lošimas. 

• Kritimo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai išnyksta iš lošimo laukelio, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. 

• Kritimo funkcija tęsiamo iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.  

• Po kiekvieno laimėjimo ir kritimo funkcijos, laiminčios kombinacijos susprogę simboliai 

pažymimi ir pridedamas 1x daugiklis, pradedant nuo 0. Kiekvienąkart kai suformuojama 

nauja laiminti kombinacija pažymėtose pozicijose, po kritimo funkcijos, daugiklis padidėja 

vienu kartu. Kiekvienos kombinacijos laimėjimas padauginamas iš bendros daugiklių sumos. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose pasirodžius 3 premijos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija: 

o 5 premijos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų; 

o 4 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu visi daugikliai yra išlaikomi iki lošimo pabaigos.  

• Išsukus papildomus 3 premijos simbolius lošimo metu, pakartotinai aktyvuojama funkcija ir 

suteikiami papildomi 5 nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

       

x5 500 x5 400 x5 250 x5 100 x5 100 x5 75 x5 75 

x4 100 x4 80 x4 50 x4 25 x4 25 x4 10 x4 10 

x3 25 x3 20 x3 15 x3 8 x3 8 x3 3 x3 3 

 

 

2.1563 „Magiškasis Katilas“ („The Magic Cauldron“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Magiškasis Katilas“  - 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už 5 ar daugiau simbolius išmokama horizontaliai arba vertikaliai.  

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus laukinio vienaragio 

(„unicorn wild“) simbolius. Šie simboliai gali atsirasti bet kurioje lošimo laukelio vietoje, 

kaip ir laukinio eleksyro („elexir wilds“) ir mėnulio sėklos („moon seeds“) funkcijos. 

Laukinis simbolis gali formuoti įvairias laiminčias kombinacijas su skirtingais išmokų 

simboliais. 

• Kritimo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai išnyksta iš lošimo laukelio, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. Kritimo 

funkcija tęsiamo iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų. 

• Su kiekvienu sukimu sprogusių laiminčių simbolių skaičius pridedamas prie sūkurio 

matuoklio.  Kai surenkami 25 simboliai, suteikiamas atsitiktinis daugiklis.  

• Kiekvienas daugiklis gali būti aktyvuotas, kai baigiama kritimo funkcija. 

• Lošėjas maksimaliai gali lošti su 5 daugikliais, kad surinktų 125 laiminčius simbolius iš to 

paties sukimo, kritimo funkcijos arba daugiklių, pritaikytų tai pačiam kritimo lošimui.  

• Surinkus 125 simbolius, simbolių rinkimas baigiamas. Pirmi 4 daugikliai parenkami 

atsitiktiniu būdu tarp šių kombinacijų: 

o „Befuddlement“ – kai baigiama esamo sukimo arba daugiklio kritimo funkcija, visi 

aukštos vertės simboliai ekrane paverčiami į žemos vertės simbolius. 

o „Invisibrew“ – kai  baigiama esamo sukimo arba daugiklio kritimo funkcija, visi žemos 

vertės simboliai dingsta iš ekrano ir nuo viršaus pradeda kristi nauji simboliai. 

o „Enlarging ale“ – kai baigiama esamo sukimo arba daugiklio kritimo funkcija, 

atsitiktinis 3x3 arba 4x4 tų pačių išmokų simbolių blokas pridedamas atsitiktinėje 

ekrano vietoje. 

o „Balm of transfiguration“ – kai baigiama esamo sukimo arba daugiklio kritimo 

funkcija, vienas atsitiktinis žemo išmokėjimo simbolis ekrane pakeičiamas į atsitiktinį 

aukšto išmokėjimo simbolį. 

• Tamsos nuodai („Potion of Darkness“): kai baigiamos visos esamo sukimo arba daugiklio 

griūtys, visi žemos vertės simboliai, esantys lošimo laukelyje, pašalinami ir iš viršaus pradeda 

kristi nauji simboliai. Tokių grūčių atveju iš viršaus gali kristi tik aukštos vertės simboliai.  

• Vienaragio dulkė („Unicorn Dust“): kai baigiamos visos esamo sukimo arba daugiklio 

griūtys, 3 arba 4 vienaragio dulkės simboliai išdėstomi atsitiktinėse pozicijose ekrane. Jų 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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pradinis daugiklis 1x arba 2x priskiriamas atsitiktine tvarka ir taikomas visų susijusių 

kombinacijų laimėjimams. 

 

Išmokėjimai: 

 

AUKŠTOS VERTĖS SIMBOLIAI ŽEMOS VERTĖS SIMBOLIAI 

        

x15-

49 
10000 

x15-

49 
4000 

x15-

49 
2000 

x15-

49 
1000 

x15-

49 
200 

x15-

49 
100 

x15-

49 
60 

x15-

49 
40 

x12-

14 
1000 

x12-

14 
400 

x12-

14 
200 

x12-

14 
100 

x12-

14 
80 

x12-

14 
60 

x12-

14 
20 

x12-

14 
20 

x10-

11 
400 

x10-

11 
200 

x10-

11 
100 

x10-

11 

60 

 

x10-

11 
20 

x10-

11 
20 

x10-

11 
16 

x10-

11 
14 

x9 160 x9 80 x9 60 x9 40 x9 16 x9 14 x9 10 x9 10 

x8 100 x8 60 x8 40 x8 30 x8 10 x8 10 x8 6 x8 6 

x7 60 x7 40 x7 20 x7 20 x7 8 x7 8 x7 4 x7 4 

x6 40 x6 20 x6 16 x6 14 x6 4 x6 4 x6 3 x6 3 

x5 20 x5 14 x5 10 x5 8 x5 3 x5 3 x5 2 x5 2 

 

 

2.1564 „Pandos Turtai 2“ („Panda Fortune 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pandos Turtai 2“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

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

simbolį. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.  

• Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų lošimo metu visi išmokantys simboliai, išskyrus 

premijos simbolį, turi specialią auksinę versiją, kuri gali atsirasti ant bet kurio būgno. 

Auksiniai simboliai turi tą pačią išmoką ir gali būti laiminčios kombinacijos su įprastiniais 

simboliais dalis. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Aukštos vertės simboliai 

 
Žemos vertės simboliai 

 

 

• Už kiekvieną auksinį simbolį, kuris yra laiminčios kombinacijos dalis, suteikiamas prizas: 

o Už bet kokį auksinį simbolį 5 vienodų simbolių kombinacijoje suteikiama atsitiktinė 

bendro statymo suma, kurios vertė gali būti – 4998x, 2500x, 1000x, 500x, 250x, 200x, 

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

o Už kiekvieną auksinį laukinį simbolį 3 arba 4 vienodų simbolių laiminčioje kombinacijoje 

suteikiamas 3x bendro statymo laimėjimas; 

o Už kiekvieną auksinį aukštos vertės simbolį 3 arba 4 vienodų simbolių laiminčioje 

kombinacijoje suteikiamas 2x bendro statymo laimėjimas; 

o Už kiekvieną auksinį žemos vertės simbolį 3 arba 4 vienodų simbolių laiminčioje 

kombinacijoje suteikiamas 1x bendro statymo laimėjimas. 

• Auksinių simbolių laimėjimai pridedami prie bendro sukimo laimėjimo. 

 

Nemokami sukimai 

 

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

• Lošimas pradedamas su 12 nemokamų sukimų. 

• Auksiniai simboliai ir jų prizai yra galimi šios funkcijos metu. 

• Nemokamų sukimų lošime yra progreso funkcija. Kiekvienąkart išsukus auksinį simbolį, jo 

pozicija pažymima auksine spalva ir tokia lieka iki lošimo pabaigos. Tokioje pozicijoje gali 

atsirasti tik auksiniai simboliai.  

• Išsukus 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuojami papildomi 8 nemokami sukimai.  

• Nemokamų sukimų lošime naudojami specialūs būgnai.  

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 200 x5 150 x5 100 x5 100 x5 100 x5 50 

x4 50 x4 50 x4 20 x4 20 x4 20 x4 15 

x3 25 x3 10 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

     

x5 50 x5 50 x5 50 x5 50 x5 50 
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x4 15 x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

x5 100x bendro statymo 

x4 15x bendro statymo 

x3 2x bendro statymo 

 

 

2.1565 „RIO Širdis“ („Heart of RIO“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„RIO Širdis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir 

pinigų simbolius. Laukiniai simboliai gali atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Premijos simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Pinigų simbolis atsiranda 1, 2, 3 ir 4 būgnuose. Kiekvieno sukimo metu pinigų simbolis 

įgauna atsitiktinę vertę. 

• Jei vienas ar daugiau pinigų simbolių atsiranda būgnuose, bet kuris surinkimo simbolis 5 

būgne aktyvuoja vieną iš šių funkcijų: 

 

 

„Surinkti“ – visos pinigų simbolių vertės, esančios ekrane, yra sudedamos ir 

išmokamos.  

 

„Ekstra kreditų surinkimas“ – šis simbolis pridedamas prie visų pinigų 

simbolių, esančių ekrane, vertės sudedamos ir išmokamos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Daugiklio surinkimas“ – visų pinigų simbolių vertės, esančios ekrane, 

dauginamos iš daugiklio surinkimo simbolio vertės; visos vertės sudedamos ir 

išmokamos. 

 

„Surinkimo išplėtimas“ – visuose būgnuose yra bent vienas pinigų simbolis, 

išplečiantis visą būgną su pinigų simboliais. Pridėti pinigų simboliai įgauna 

atsitiktinę vertę, tuomet visos vertės sudedamos ir išmokamos. 

 

„Pakartotinio sukimo surinkimas“ – kai gaunamas pakartotinio sukimo 

simbolis, visi pinigų simboliai, esantys ekrane, lieka vietoje. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 premijos simbolius 2, 3 ir 4 būgnuose aktyvuojami 8 nemokamus sukimus.  

• Pinigų simboliai ir visos rinkimo funkcijos yra aktyvios nemokamų sukimų lošime. 

• Atsiradus 3 papildomiems premijos simboliams 2, 3 ir 4 būgnuose funkcijos metu 

pakartotinai aktyvuojami 8 papildomi nemokami sukimai. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 800 x5 175 x5 150 x5 125 x5 100 

x4 50 x4 30 x4 25 x4 25 x4 20 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

   

x5 100 x5 100 x5 100 

x4 10 x4 10 x4 10 

x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

2.1566 „Karštas Drakonas Laikyk ir Suk“ („Dragon Hot Hold and Spin“) 
 

 

 

„Karštas Drakonas Laikyk ir Suk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Už visus simbolius išmokama iš kairės i dešinę pagal pasirinktinas einamąsias linijas. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus pinigų ir sklaidos 

(„scatter“) simbolius.  

• Pinigų simboliai gali atsirasti visuose būgnuose. Kiekvieno sukimo metu pinigų simboliai 

gali įgauti atsitiktinę vertę.  

• Kai 5 arba daugiau pinigų simboliai atsiranda būgnuose aktyvuojami laikymo ir sukimo 

funkcija. 

 

Laikymo ir sukimo funkcija 

 

• Laikymo ir sukimo funkcija pradedama, kai išmokama už visas laimėjimo kombinacijas. 

• Įprastiniai simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, kurie aktyvuoja funkciją. Įprastiniai 

būgnai pakeičiami specialiais būgnais, kuriuose yra tik pinigų simboliai.  

• Lošimas pradedamas su 4 pakartotiniais sukimais. Visi pinigų simboliai, kurie atsiranda po 

kiekvieno sukimo, lieka lošimo laukelyje iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą išsukus bent 

vieną pinigų simbolį , pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 4.  

• Lošimas tęsiamas tol, kol baigiami pakartotiniai sukimai arba visos padėtys lošimo laukelyje 

prisipildo pinigų simbolių.  

• Kai pinigų pakartotinių sukimų funkcija baigiama, visų pinigų simbolių vertės pridedamos ir 

išmokama už simbolius.  

• Jei laikymo ir sukimo funkcijos metu lošimo laukelis prisipildo pinigų simboliais, 

aktyvuojama didžiojo pinigų rato premija.  Ratas išsuka atsitiktinį prizą arba tuščią laukelį. 

Galimi prizai: 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 80x, 90x, 100x, 200x, 300x, 400x, 500x, 

600x, 700x, 800x, 900x, 1000x, 2000x arba 5000x bendro statymo sumos. 

• Kai vertė suteikiama, ratas sukamas dar kartą. Jei išsukamas tuščias laukelis, lošimas baigiasi. 

Kai baigiami visi rato sukimai, laimėti prizai sudedami ir išmokami. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 5000 x5 500 x5 200 x5 200 x5 200 

x4 1000 x4 200 x4 50 x4 50 x4 50 

x3 100 x3 50 x3 20 x3 20 x3 20 

     

x5 50 x5 50 x5 50 x5 5000 x5 500 

x4 10 x4 10 x4 10 x4 1000 x4 100 

x3 2 x3 2 x3 2 x3 100 x3 5 
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2.1567 „Laimingas Žaibavimas“ („Lucky Lightning“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimingas Žaibavimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir 

pinigų simbolius. Laukinis simbolis atsiranda 1 ir 2 būgnuose.  

• Premijos simbolis atsiranda 1, 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Pinigų simboliai atsiranda 3, 4, 5 ir 6 būgnuose. Su kiekvienu sukimu pinigų simboliai įgauna 

atsitiktinę vertę. 

• Kai laukinis simbolis išsukamas 1 būgne su laukiniu simboliu ant 2 būgno, lošime atsiranda 

atsitiktinė galimybė praplėsti lošimo laukelį į 3x6, 3x3x4x4x4 arba 3x3x4x4x4x4 formatą 

esamame sukimo. Tokiu atveju, 6 būgne lieka tik pinigų simboliai. 

• Galimos pinigų simbolių vertės: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 50x, 100x, 200x, 

400x arba 500x bendro statymo sumos.  

• Kai laukinis simbolis atsiranda 1 būgne kartu su laukiniu simboliu ant 2 būgno, 3, 4, 5 ir 6 

būgnai padengiami pinigų simboliais sukimo pabaigoje. Bendra pinigų simbolių vertė 

išmokama vieną kartą, o tada išmokama dar kartą. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 premijos simbolius aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija: 

o 5 premijos simboliai suteikia 50 nemokamų sukimų; 

o 4 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau premijos simbolių vieno lošimo metu funkcija aktyvuojama 

pakartotinai. Papildomų nemokamų sukimų skaičius suteikiamas pagal premijos simbolių 

skaičių kaip ir pagrindinio lošimo metu.  

• Lošimo metu dalyvauja specialūs būgnai.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Išmokėjimai: 

 

     

x5 250 x5 150 x5 100 x5 50 x5 50 

x4 125 x4 50 x4 25 x4 25 x4 25 

x3 25 x3 20 x3 10 x3 10 x3 10 

     

x5 25 x5 25 x5 25 x5 25 x5 25 

x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

  

 

2.1568 „5 Liūtai Mega Keliai“ („5 Lions Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„5 Liūtai Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

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

simbolį. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.  

• Kritimo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai išnyksta iš lošimo laukelio, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. 

• Kritimo funkcija tęsiamo iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.  

• Kai būgnuose atsiranda bent vienas laukinis simbolis, esantis laiminčios kombinacijos dalimi, 

pritaikomas atsitiktinis daugiklis visoms laiminčioms kombinacijoms su laukiniais simboliais 

(pagrindinio lošimo arba griūties funkcijos metu). Pagrindiniame lošime galimos daugiklio 

vertės yra šios – 2x, 3x, 5x, 8x, 10x, 15x, 30x ir 40x. 

 

Nemokami sukimai 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkcija: 

o 6x premijos simbolis suteikia 100x viso statymo; 

o 5x premijos simbolis suteikia 25x viso statymo; 

o 4x premijos simbolis suteikia 5x viso statymo; 

o 3x premijos simbolis suteikia 3x viso statymo. 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas renkasi vieną iš 7 nemokamų sukimų funkcijų: 

 

 

25 nemokami sukimai; 2x, 3x, 5x laukinis daugiklis. 

 

20 nemokamų sukimų; 3x, 5x, 8x laukinis daugiklis. 

 
15 nemokamų sukimų; 5x, 8x, 10x laukinis daugiklis. 

 

13 nemokamų sukimų; 8x, 10x, 15x laukinis 

daugiklis. 

 

10 nemokamų sukimų; 10x, 15x, 30x laukinis 

daugiklis. 

 

6 nemokami sukimai 15x, 30x, 40x laukinis 

daugiklis. 

 

Mistiškas nemokamų sukimų skaičius, paremtas 

kitomis funkcijomis. 

 

Ante statymas: 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės yra šios: 

o Statymo daugiklis 20x – pagrindinis lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x – galimybė laimėti nemokamus sukimus, būgnuose atsiranda 

daugiau premijos simbolių. 

 

Nemokamų sukimų funkcijos pirkimas: 

 

• Lošėjas gali iškart aktyvuoti nemokamų sukimų lošimą, sumokant 100x bendro statymo 

vertę. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 500 x5 100 x5 100 x5 50 x5 50 

x4 80 x4 50 x4 30 x4 25 x4 20 
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x3 40 x3 25 x3 15 x3 10 x3 10 

x2 20 x2 15 x2 10 x2 6 x2 6 

     

x5 25 x5 25 x5 20 x5 20 x5 20 

x4 10 x4 10 x4 8 x4 8 x4 8 

x3 6 x3 6 x3 4 x3 4 x3 4 

x2 4 x2 4 x2 2 x2 2 x2 2 

 

 

2.1569 „Vikingų Knyga“ („Book of Vikings“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vikingų Knyga“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Sklaidos („Scatter“) ir laukinis („wild“) simboliai gali pakeisti visus kitus simbolius.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 ar daugiau knygos simbolių bet kurioje būgnų vietoje aktyvuojama nemokamų 

sukimų funkcija. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu suteikiami 10 nemokamų sukimų. 

• Lošimo pradžioje parenkamas specialus simbolis, kuris išsiplečia vertikaliai, kad padengtų 

visas 3 pozicijas būgnuose. 

• Už specialų išsiplečiantį simbolį išmokama pagal mokėjimo lentelę. Išsiplėtimas 

aktyvuojamas tik tada, kai laiminčiai kombinacijai sudaryti yra pakankamas simbolių 

skaičius. 

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota iš karto su 10 pradinių nemokamų sukimų 

nusipirkus  už 100x dabartinio bendro statymo sumos. 

 

Išmokėjimai: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 550 000 € 



40 

 

 

     

x5 5000 x5 2000 x5 750 x5 750 x5 150 

x4 1000 x4 400 x4 100 x4 100 x4 40 

x3 100 x3 40 x3 30 x3 30 x3 5 

x2 10 x2 5 x2 5 x2 5 x2 - 

    

x5 150 x5 100 x5 100 x5 100 

x4 40 x4 25 x4 25 x4 25 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

x5 200x bendro statymo 

x4 20x bendro statymo 

x3 2x bendro statymo 

 

 

2.1570 „Ištuštini Banką“ („Empty the Bank“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Ištuštinti Banką“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

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

simbolį. Laukinis simbolis atsiranda visuose būgnuose.  

• Premijos simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Specialūs simboliai: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



41 

 

 

 

Tai yra pinigų simbolis. Su kiekvienu pakartotiniu sukimu, pinigų simbolis 

įgauną atsitiktinę 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x arba 10x bendro statymo vertę. 

 

Tai yra pavojaus signalo simbolis. Kai jis išsukamas, galimų pakartotinių 

sukimų skaičius didėja nuo 3 iki 4, kol baigiamas lošimas, ir suteikiama 1x 

bendro statymo suma. 

 

Tai yra racijos simbolis. Kai jis išsukamas, jam priskiriama atsitiktinė +1x arba 

+2x vertė bei prideda šią vertę prie visų pinigų simbolių ekrane esamam ir 

kiekvienam tolesniam pakartotiniam sukimui iki lošimo pabaigos. 

 

Tai yra grąžto simbolis. Kai jis išsukamas, atidaromos uždaros vietos 

pakartotinio sukimo 1 būgne ir suteikiama 1x bendro statymo suma. 

 

Tai yra kompiuterio simbolis. Kai jis išsukamas, 2x padauginamos pinigų 

simbolių vertės ekrane ir suteikiama 1x bendro statymo suma. 

 

Tai yra kūjo simbolis. Kai jis išsukamas, atidaromos uždaros vietos 

pakartotinio sukimo 7 būgne ir suteikiama 1x bendro statymo suma. 

 

Tai yra vagies simbolis. Kai jis išsukamas, surenkami visų pinigų simbolių 

vertės ir kiti vagies simboliai ekrane, taip paliekant galimybę tose vietose 

atsirasti naujiems simboliams. Kompiuterio ir racijos simboliai nepaveikia 

vagies simbolių ekrane. 

 

Tai yra kopėčių simbolis. Kai jis išsukamas pirmą kartą, atidaromos uždaros 

vietos pakartotinio sukimo 5 eilutėje. Išsukus antrą kartą, atidaromos uždaros 

vietos pakartotinio sukimo 6 eilutėje. 

Kiekvieną kartą išsukus suteikiama 1x bendro statymo suma. 

 

Tai yra saugių durų simbolis. Kai jis išsukamas, suteikiama 

1x bendro statymo suma. Išsukus 3 tokius simbolius lošimo metu, atidaroma 

saugykla ir iškart laimima 10 000x bendro statymo suma – maksimalus galimas 

laimėjimas lošime. 

 

Ante statymas: 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės yra šios: 

o Statymo daugiklis 20x – pagrindinis lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x – galimybė laimėti nemokamus sukimus, būgnuose atsiranda 

daugiau premijos simbolių. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 400 x5 200 x5 100 x5 100 x5 80 

x4 100 x4 100 x4 80 x4 60 x4 60 

x3 50 x3 40 x3 40 x3 20 x3 20 
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x2 5 x2 - x2 - x2 - x2 - 

    

x5 60 x5 60 x5 40 x5 40 

x4 20 x4 20 x4 10 x4 10 

x3 10 x3 10 x3 5 x3 5 

 

 

2.1571 „Laiminga, Grakšti ir Žavinga“ („Lucky, Grace & Charm“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laiminga, Grakšti ir Žavinga“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus pinigų ir premijos 

(„bonus“) simbolius. Kai laukinis simbolis yra laiminčios kombinacijos dalis, jis daugina 

laimėjimą iš 2x, išskyrus eilutes, kuriose yra tik laukiniai simboliai. 

• Už premijos simbolį išmokama bet kurioje pozicijoje. 

• Pinigų simboliai gali atsirasti visuose būgnuose. Kiekvieno sukimo metu pinigų simboliai 

gali įgauti atsitiktinę iš anksto priskirtą vertę. Kai 5 ar daugiau pinigų simbolių atsiranda 

būgnuose, aktyvuojama laikymo ir sukimų funkcija.  

• Laikymo ir sukimo funkcija pradedama, kai išmokama už visas laimėjimo kombinacijas. 

Įprastiniai simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, kurie aktyvuoja funkciją. Įprastiniai 

būgnai pakeičiami specialiais būgnais, kuriuose yra tik pinigų simboliai. 

• Lošėjas pradeda su 4 pakartotiniais sukimais. Visi pinigų simboliai, kurie išsukami po 

kiekvieno pakartotinio sukimo, lieka ekrane iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą išsukus 

bent vieną pinigų simbolį, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 4. Lošimas tęsiamas, kol 

pakartotiniai sukimai baigiami arba visos padėtys ekrane pripildomos pinigų simboliais. 

• Daugiklio simbolis atsiranda tik sulaikymo ir sukimo funkcijos metu. Šio simbolio vertė yra 

atsitiktinė ir gali būti 2x, 3x, 4x, 5x arba 10x. Kai daugiklio simbolis išsukamas, jis padaugina 

bendrą laimėtą vertę funkcijoje ir pasitraukia iki kito pakartotinio sukimo. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Kai sulaikymo ir sukimo funkcija yra baigta, visų pinigų simbolių ir surinktų daugiklių vertės 

yra sudedamos bei išmokamos. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 3 arba daugiau premijos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkcija. Lošimas pradedamas su 12 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu visi laimėjimai dauginami iš 3x. Visos laiminčios 

kombinacijos, kuriose yra laukiniai simboliai, dauginamos iš 6x. 

• Išsukus 3 arba daugiau premijos simbolių nemokamų sukimų lošimo metu funkcija 

aktyvuojama pakartotinai ir suteikiami papildomi 12 nemokami sukimai.  

• Sulaikymo ir sukimo funkcija gali būti aktyvuota nemokamų sukimų lošime. 

• Funkcijos metu dalyvauja specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 750 x5 750 x5 400 x5 250 x5 250 x5 125 

x4 125 x4 125 x4 100 x4 75 x4 75 x4 50 

x3 25 x3 25 x3 20 x3 15 x3 15 x3 10 

x2 2 x2 2 x2 - x2 - x2 - x2 - 

     

x5 125 x5 100 x5 100 x5 100 x5 100 

x4 50 x4 25 x4 25 x4 25 x4 25 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 2 

 

  
x5 9000 x5 5000 

x4 2500 x4 200 

x3 250 x3 50 

x2 10 x2 20 

 

 

2.1572 „Vištos Metimas“ („Chicken Drop“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Vištos Metimas“ – 7 būgnų, 7 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Premijos („Bonus“) simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. Surinkus 4 premijos simbolius 

aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. 

• Kritimo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai išnyksta iš lošimo laukelio, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. 

• Kritimo funkcija tęsiamo iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.  

• Laistytuvo simbolis pagerina kito kiaušinio simbolio kritimo dydį atitinkamai iki 2x2, 3x3, 

4x4, 5x5 ir 6x6. 

• Keturlapio dobilo simbolis gali padidinti laimėjimo daugiklį kitam kiaušinio simbolio 

kritimui, atitinkamai nuo 2x iki 11x. Daugiklis taikomas kiaušinio simbolio kritimo metu 

susidariusios simbolių grupės laimėjimui. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 4, 5 arba 6 premijos simboliams atitinkamai aktyvuojami 10, 15 arba 20 

nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošime visi būgnuose atsiradę simboliai lieka savo pozicijose iki lošimo 

pabaigos.  

• Nemokamų sukimų lošime su kiekvienu sukimu, kai visos griūtys iš pagrindinio lošimo 

baigiasi, garantuojamas kiaušinio simbolio kritimas. 

• Išsukus 4 arba daugiau premijos simbolius funkcija aktyvuojama pakartotinai ir suteikiami 

papildomi 5 nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų funkcijoje dalyvauja specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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x37-49 2000 x37-49 1000 x37-49 500 x37-49 200 x37-49 200 x37-49 100 x37-49 100 

x25-36 500 x25-36 100 x25-36 75 x25-36 50 x25-36 50 x25-36 25 x25-36 25 

x19-24 200 x19-24 60 x19-24 40 x19-24 24 x19-24 24 x19-24 12 x19-24 12 

x14-18 40 x14-18 20 x14-18 15 x14-18 10 x14-18 10 x14-18 5 x14-18 5 

x9-13 15 x9-13 10 x9-13 7.5 x9-13 5 x9-13 5 x9-13 2.5 x9-13 2.5 

x8 10 x8 6 x8 5 x8 2.5 x8 2.5 x8 1.5 x8 1.5 

x7 5 x7 4 x7 2.5 x7 1.2 x7 1.2 x7 0.6 x7 0.6 

x6 3 x6 2.5 x6 1.5 x6 0.8 x6 0.8 x6 0.4 x6 0.4 

x5 2 x5 1.5 x5 1 x5 0.4 x5 0.4 x5 0.3 x5 0.3 

 

 

2.1573 „Vaisių Vakarėlis 2“ („Fruit Party 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisių Vakarėlis 2“ – 7 būgnų, 7 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis atsiranda visuose būgnuose. 

• Kritimo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai išnyksta iš lošimo laukelio, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. 

• Kritimo funkcija tęsiamo iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.  

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Kai 

būgnuose atsiranda simbolių grupė, kuris sprogsta, atsitiktinėse tuščiose pozicijose pasilieka 

laukinis simbolis.  

• Kai pirmą kartą atsiranda laiminčio derinio generuotas laukinis simbolis, jo daugiklis yra 2x, 

kuris taikomas sekantiems laiminčių kombinacijų simboliams.  

• Kai laukinis simbolis yra laiminčios kombinacijos dalis, po sprogimo jis gali atsirasti 

pakartotinai atsitiktiniu būdu. Jei laukinis simbolis vėl atsiranda, jo daugiklis gali 

progresyviai didėti – 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x, 256x.  

• Jei daugiau nei vienas laukinis simbolis yra tos pačios laiminčios kombinacijos dalis, 

daugikliai sudedami prieš dauginant kombinacijos laimėjimą. Jei tie patys laukiniai simboliai 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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yra daugiau nei vienos kombinacijos dalis, jų daugikliai taikomi tik kombinacijų, kurių dalis 

jie yra, laimėjimams.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Surinkus 3 ar daugiau sklaidos simbolius aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija: 

o 7 sklaidos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų; 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu yra aktyvi atsitiktinio laukinio daugiklio funkcija. 

• Kai nemokamų sukimų lošime pirmą kartą laiminčioje kombinacijoje atsiranda laukinis 

simbolis, jo daugiklis yra 3x ir tas daugiklis progresyviai didėja su kiekvienu pasirodymu iki 

9x, 27x, 81x, 243x ir 729x. 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių funkcijos metu suteikiami 5 pakartotiniai sukimai. 

• Funkcijos metu dalyvauja specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

       

x15+ 3000 x15+ 2000 x15+ 1800 x15+ 1600 x15+ 1200 x15+ 800 x15+ 400 

x14 1400 x14 1200 x14 1000 x14 800 x14 600 x14 400 x14 200 

x13 700 x13 600 x13 500 x13 400 x13 300 x13 200 x13 100 

x12 300 x12 250 x12 200 x12 100 x12 70 x12 60 x12 50 

x11 150 x11 120 x11 90 x11 60 x11 50 x11 40 x11 30 

x10 100 x10 80 x10 60 x10 40 x10 30 x10 25 x10 20 

x9 50 x9 40 x9 30 x9 25 x9 20 x9 15 x9 10 

x8 40 x8 30 x8 25 x8 20 x8 15 x8 10 x8 8 

x7 35 x7 25 x7 20 x7 15 x7 10 x7 8 x7 6 

x6 30 x6 20 x6 15 x6 10 x6 8 x6 6 x6 5 

x5 20 x5 15 x5 10 x5 8 x5 6 x5 5 x5 4 

 

Sklaidos („Scatter“) 

simbolis 

 

x7 2000 

x6 400 
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x5 200 

x4 100 

x3 60 

 

 

2.1574 „Gizos Pakilimas Jėgos Stūmimas“ („Rise of Giza PowerNudge“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Gizos Pakilimas Jėgos Stūmimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis atsiranda visuose būgnuose, susijusiuose su bet kuriuo išmokos 

simboliu. Uždengiantys sklaidos simboliai yra renkami stūmimo sekos metu. Jei pasibaigus 

stūmimo sekai surenkami 3 ar daugiau simbolių, aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija.  

• Kai sudaroma laiminti kombinacija, laimėjimas išmokamas ir būgnas, ant kurio buvo bent 

vienas laimingas simbolis, pastumiamas viena pozicija žemyn bei atidengiamas kitas simbolis 

iš viršaus. Tuomet lošime išmokama už visas laiminčias kombinacijas.  

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus. Kiekvienam surinktam sklaidos 

simboliui papildomai suteikiami 2 nemokami sukimai. 

• Nemokami sukimai yra progresinė funkcija. Lošimas pradedamas nuo 1x daugiklio 

pradiniam nemokamam sukimui, taikomo visam laimėjimui. Po kiekvieno stūmimo ir 

kiekvieno tolimesnio nemokamo sukimo laimėjimo daugiklis padidinamas po 1x. 

• Surinkus 3 ar daugiau persidengiančių sklaidos simbolių vieno stūmimo sekos metu per 

nemokamų sukimų lošimą, funkcija įsijungia iš naujo ir suteikiama daugiau nemokamų 

sukimų, jų skaičius yra toks pats kaip ir pagrindiniame lošime.  

• Nemokamų sukimų lošimas turi minimalų garantuotą 5x didesnį už visą statytą sumą 

laimėjimą. Jei iki to laiko, kai baigiasi visi nemokami sukimai, minimali garantuoto 

laimėjimo suma nepasiekiama, suteikiama daugiau nemokamų sukimų intervalais po 1, iki 

kol bus pasiekta 5x didesnė už visą statytą sumą laimėjimo suma tame lošime. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 
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• Funkcijos metu dalyvauja specialūs būgnai. 

 

Išmokėjimai: 

 

       

x5 120 x5 100 x5 70 x5 50 x5 25 x5 15 x5 10 

x4 40 x4 30 x4 20 x4 15 x4 8 x4 5 x4 3 

x3 10 x3 9 x3 6 x3 5 x3 3 x3 2 x3 1 

 

 

2.1575 „Čili Karščio Mega Keliai“ („Chilli Heat Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Čili Karščio Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 200704 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Visi laimėjimai dauginami iš statymų einamojoje linijoje.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Jei laimima keliose eilėse, visi 

laimėjimai pridedami į bendrą laimėjimą. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus pinigų simbolį. 

Laukiniai simboliai atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.  

• Kritimo funkcijos metu, po kiekvieno sukimo, išmokama už laiminčias kombinacijas ir visi 

laimintys simboliai išnyksta iš lošimo laukelio, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. 

• Kritimo funkcija tęsiamo iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.  

• Pinigų simbolis gali atsirasti visuose būgnuose, išskyrus eilutėje virš būgnų nuo 2 iki 5. 

Kiekvieno sukimo metu pinigų simbolis turi atsitiktinio dydžio vertę iš nustatyto verčių 

rinkinio.  

• Būgnuose atsiradus 6 ar daugiau pinigų simboliams aktyvuojama pakartotinių sukimų 

funkcija. 

 

Pakartotiniai sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Pakartotinių sukimų funkcija pradedama po to, kai išmokamos visos laiminčios 

kombinacijos.  

• Įprastiniai simboliai išnyksta ir lieka tik pinigų simboliai, kurie aktyvavo funkciją. 

• Įprastiniai būgnai pakeičiami specialiais būgnais, kuriuose yra tik pinigų simboliai ir tuščios 

pozicijos pagrindiniame lošimo laukelyje bei specialūs simboliai ant eilučių nuo 2 iki 5 

viršuje. 

• Kai lošimas prasideda, 1 ir 6 būgnai yra užblokuoti, ir juos galima atblokuoti su specialiais 

simboliais. Simbolių skaičius ant kiekvieno būgno lygus tinkleliui, kuris buvo aktyvus 

pradedant lošimą. 

• Lošėjas pradeda su 3 pakartotiniais sukimais. Visi pinigų simboliai, iškrentantys po kiekvieno 

pakartotinio sukimo, lieka ekrane iki lošimo pabaigos. Kiekvieną kartą, kai iškrenta bent 

vienas pinigų simbolis, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas iki 3. Lošimas tęsiasi tol, kol 

visi pakartotiniai sukimai baigiami arba visos pozicijos ekrane užpildomos pinigų simboliais. 

• Lošimo metu veikia šie specialieji simboliai: 

 

 

Atblokuoja 1 būgną. Galimų simbolių ant 1 būgno skaičius yra toks pats kaip ir 

pradiniame lošimo tinklelyje. 

 

Atblokuoja 6 būgną. Galimų simbolių ant 6 būgno skaičius yra toks pats kaip ir 

pradiniame lošimo tinklelyje. 

 

Padidina galimų simbolių ant būgnų nuo to, kuris yra žemiau, iki 7 būgno, skaičių iki 

lošimo pabaigos. 

 

Sudeda sumas iš visų pinigų simbolių ant būgno po juo ir prideda prie bendrojo 

laimėjimo sumos. 

 

Surenka visų pinigų simbolių, tuo metu rodomų ekrane, sumas ir prideda jas prie 

bendrojo laimėjimo. 

 

Padidina visų pinigų simbolių sumą ant būgnų žemiau atsitiktiniu daugikliu 2x, 3x, 5x 

arba 10x. 

 

Padidina visų pinigų simbolių, tuo metu rodomų ekrane, sumą atsitiktinai parinktu 

daugikliu 2x, 3x, 5x arba 10x. 

 

Ante statymas: 

 

• Lošėjas turi galimybę pasirinkti statymo daugiklį. Galimos vertės yra šios: 

o Statymo daugiklis 20x – pagrindinis lošimas; 

o Statymo daugiklis 25x – galimybė laimėti nemokamus sukimus, būgnuose atsiranda 

daugiau premijos simbolių. 

 

Nemokamų sukimų funkcijos pirkimas: 

 

• Lošėjas gali iškart aktyvuoti pakartotinių sukimų lošimą, sumokant 100x bendro statymo 

vertę. 

 

 


