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PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m.  spalio 28 d. įsakymu Nr. DIE-712 

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 2.1576 iki 2.1612 imtinai. Minėtose 

taisyklėse aprašomi tiekėjo „Habanero“ 17 (septyniolika) (nuo 2.1576 iki 2.1592) ir tiekėjo „Bee-

Fee“ 20 (dvidešimt) (nuo 2.1593 iki 2.1612) A kategorijos lošimai. 

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

 

2.1576 „Prieš Pasibaigiant Laikui“ („Before Time Ends“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Prieš Pasibaigiant Laikui“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

simbolius. Laukinis simbolis atsiranda 2 ir 4 būgnuose. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. Laimėjimai 

dauginami iš bendros statymo sumos. Už bet kur atsiradusius sklaidos simbolius suteikiamas 

laimėjimas. Sklaidos simboliai gali pasirodyti tik pagrindinio lošimo metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Dvikovos 

 

• Dvikovos lošiamos sustojus būgnams ir prieš išmokant laimėjimus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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•  simbolis gali atsirasti 1 arba 5 būgnuose, bet ne abiejuose.  

•  simboliai pasirodo 2-4 būgnuose. 

• Dvikova aktyvuojama bet kuriuo sukimo metu būgnuose atsiradus  simboliui ir 1 ar 

daugiau  simboliams. 

•  simbolis juda aukštyn arba žemyn, o tada kairėn arba dešinėn, kol atsiranda šalia  

simbolio – tuomet prasideda dvikova. 

• Jei dvikova laimi simbolis lošimo tinklelyje esantys 2 simboliai pakeičiami į laukinius 

simbolius ir  simbolis pašalinamas iš būgnų. O jei dvikova laimi  simbolis, iš ekrano 

pašalinamas simbolis. Dvikova tęsiama, kol nebelieka vieno ar kito simbolio. 

 

Nemokami sukimai 

 

• 10 nemokamų sukimų suteikiami, kai 3 sklaidos simboliai atsiduria bet kurioje būgnų 

pozicijoje; 

• 20 nemokamų sukimų suteikiami, kai 4 sklaidos simboliai atsiduria bet kurioje būgnų 

pozicijoje; 

• 50 nemokamų sukimų suteikiami, kai 5 sklaidos simboliai atsiduria bet kurioje būgnų 

pozicijoje; 

• Kiekviena  simbolio laimėta dvikova suteikia brangakmenį smėlio laikrodyje. Surinkus 

visus 6 brangakmenius, nemokamų sukimų funkcija baigiama ir suteikiamas prizas.  

•  ir  simboliai atsiranda tik nemokamų sukimų lošime ir už juos išmokos 

nesuteikiamos.  

• Jei  simbolis atsiranda virš  simbolio, kuris tuomet pakeičiamas į laukinį simbolį, 

suteikiami +1 papildomi nemokami sukimai; 

• Jei  simbolis atsiranda virš  simbolio, kuris tuomet pakeičiamas į laukinį simbolį, 

suteikiami +5 papildomi nemokami sukimai; 

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

funkciją.  

 

Monetų pakartotiniai sukimai 

 

• Jei pagrindiniame lošime atsiranda 4 auksinių, sidabrinių ir bronzinių monetų simboliai, 

aktyvuojama monetų pakartotinių sukimų funkcija. 

• Prasidėjus funkcijai, po 3 auksines, sidabrines ir bronzines monetų simbolius lieka užrakinti 

visos funkcijos metu. 
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• Jei būgnuose atsiranda dar vienas auksinės, sidabrinės ir bronzinės monetų simboliai, jie lieka 

užrakinti iki pat lošimo pabaigos.  

• Monetų pakartotinio sukimo funkcija baigiama, jei auksinės, sidabrinės ir bronzinės monetų 

simbolių skaičius yra didesnis už kitų.  

• Pakartotiniams sukimams galioja pagrindiniame lošime nustatytos lošimo linijos ir statymo 

dydis. Ši funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 2500 x5 30 x5 2500 x5 1000 x5 300 

x4 200 x4 5 x4 200 x4 100 x4 50 

x3 25 x3 2 x3 25 x3 25 x3 10 

    

x5 100 x5 30 x5 15 x5 10 

x4 30 x4 15 x4 10 x4 5 

x3 10 x3 5 x3 3 x3 3 

 

 

2.1577 „Saldainių Bokštas“ („Candy Tower“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Saldainių Bokštas“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

simbolį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Pagrindinio lošimo metu laukinis simbolis atsiranda 2, 4 ir 6 būgnuose. Nemokamų sukimų 

funkcijos metu laukinis simbolis atsiranda 1-6 būgnuose. Laukiniai simboliai gali būti 

daugiau nei 1 simbolių grupėje.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie kitų laimėjimų. Sklaidos simbolių laimėjimai 

yra dauginami iš bendros statymo sumos. Už sklaidos simbolius išmokama, kai jie atsiduria 

bet kurioje būgnų vietoje.  

• Išplėtimo funkcijos aktyvuojamos renkant laiminčias kombinacijas pagrindinio lošimo metu, 

o vėliau nemokamų sukimų funkcijos metu: 

o  simbolis pridedamas prie bokšto aktyvavus horizontalų išplėtimą; 

o  simbolis pridedamas prie bokšto aktyvavus vertikalų išplėtimą; 

o simbolis pridedamas prie bokšto aktyvavus pinigų išplėtimą; 

o simbolis pridedamas prie bokšto aktyvavus daugiklio išplėtimą; 

o simbolis pridedamas prie bokšto aktyvavus klajojimo išplėtimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis kritimas 

 

• Laukinio kritimo funkcija aktyvuojama atsitiktine tvarka prieš sustojant būgnams.  

• Nuo 3 iki 10 laukinių simbolių iškrenta 3-5 eilėse, o tada vykdomi išmokėjimai.  

• Laukinio kritimo funkcija aktyvuojama prieš išplėtimo funkcijas ir prieš išplečiant iškritusius 

laukinius simbolius. 

 

Vertikalus išplėtimas 

 

• Vertikalus išplėtimas aktyvuojamas surinkus 5 ar daugiau  simbolių laiminčias 

kombinacijas pagrindinio lošimo metu. 

• Bet kuris pradžioje iškritęs laukinis simbolis išsiplečia nuo centro, uždengdamas 3 simbolius.  

• Bet kuris laukinis simbolis, pradžioje atsiradęs aukščiausioje arba žemiausioje eilutėje, 

išsiplečia atitinkamai uždengdamas 3 simbolius į apačią ir viršų. 

 

Horizontalus išplėtimas 

 

• Horizontalus išplėtimas aktyvuojamas surinkus 10 ar daugiau simbolių laiminčių 

kombinacijų pagrindinio lošimo metu. 

• Bet kuris laukinis simbolis, pradžioje atsiradęs kairiausiame arba dešiniausiame būgne, 

išsiplečia atitinkamai uždengdamas 3 simbolius į dešinę arba kairę. 
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Pinigų išplėtimas 

 

• Pinigų išplėtimas aktyvuojamas surinkus 25 ar daugiau  simbolių laiminčias 

kombinacijas pagrindinio lošimo metu.  

• Kiekviename nemokamame lošime atsiranda prizas ant atsitiktinių simbolių. 

• Galimi prizai: x1 x2 x3 x5 x8 x18 x28 x58 x88 x188 x288 x588 arba x888 daugikliai. 

 

Klajojimo išplėtimas 

• Klajojimo išplėtimas aktyvuojamas surinkus 30 ar daugiau simbolių laiminčių 

kombinacijų pagrindinio lošimo metu. 

• Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje atsitiktinėje pozicijoje garantuotai atsiranda  vienas 

laukinis simbolis.  

• Kas antrą nemokamą sukimą laukinis simbolis persikelia per vieną poziciją bet kuria 

kryptimi. 

 

Daugiklio išplėtimas 

• Daugiklio išplėtimas aktyvuojamas surinkus 35 ar daugiau  simbolių laiminčių 

kombinacijų pagrindinio lošimo metu. 

• Visi laimėjimai yra padvigubinami. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Pagrindinio lošimo metu aktyvavus visas išplėtimo funkcijas, suteikiama 15 nemokamų 

sukimų: 

o 10 nemokamų sukimų suteikiami, kai 3 sklaidos simboliai atsiranda bet kurioje 

pozicijoje; 

o 15 nemokamų sukimų suteikiami, kai 4 sklaidos simboliai atsiranda bet kurioje 

pozicijoje; 

o 50 nemokamų sukimų suteikiami, kai 5 sklaidos simboliai atsiranda bet kurioje 

pozicijoje; 

o 250 nemokamų sukimų suteikiami, kai 6 sklaidos simboliai atsiranda bet kurioje 

pozicijoje. 

• Aukštesniems nemokamiems lošimams teikiama pirmenybė, jei visos „Boost“ funkcijos ir  

suveikia vienu metu. 

• Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 
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x30 2200 x30 2200 x30 1200 x30 720 x30 360 x30 360 

x29 2000 x29 2000 x29 1100 x29 660 x29 330 x29 330 

x28 1800 x28 1800 x28 1000 x28 600 x28 300 x28 300 

x27 1600 x27 1600 x27 900 x27 540 x27 270 x27 270 

x26 1400 x26 1400 x26 800 x26 480 x26 240 x26 240 

x25 1200 x25 1200 x25 700 x25 420 x25 210 x25 210 

x24 1000 x24 1000 x24 600 x24 360 x24 180 x24 180 

x23 800 x23 800 x23 500 x23 300 x23 150 x23 150 

x22 600 x22 600 x22 400 x22 240 x22 120 x22 120 

x21 400 x21 400 x21 300 x21 180 x21 90 x21 90 

x20 200 x20 200 x20 200 x20 120 x20 60 x20 60 

x19 100 x19 100 x19 100 x19 60 x19 30 x19 30 

x18 55 x18 55 x18 40 x18 30 x18 18 x18 18 

x17 40 x17 40 x17 30 x17 18 x17 9 x17 9 

x16 30 x16 30 x16 24 x16 9 x16 4 x16 4 

x15 23 x15 23 x15 18 x15 4 x15 3 x15 3 

x14 18 x14 18 x14 12 x14 3 x14 2.5 x14 2.5 

x13 15 x13 15 x13 9 x13 2.5 x13 2 x13 2 

x12 12 x12 12 x12 6 x12 2 x12 1.5 x12 1.5 

x11 9 x11 9 x11 3 x11 1.5 x11 1.1 x11 1.1 

x10 6 x10 6 x10 1.5 x10 1.1 x10 0.8 x10 0.8 

x9 3 x9 3 x9 1 x9 0.8 x9 0.5 x9 0.5 

x8 2 x8 2 x8 0.7 x8 0.5 x8 0.3 x8 0.3 

x7 1 x7 1 x7 0.5 x7 0.3 x7 0.2 x7 0.2 

 

 

2.1578 „Kalėdinių Dovanų Karštinė“ („Christmas Gift Rush“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kalėdinių Dovanų Karštinė“ – 3 būgnų, 3 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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Lošimo funkcijos: 

 

Stumtelėjimas 

• Pagrindinis lošimas pradedamas su aktyvia vidurine eilute ir aktyvuoja stumtelėjimo funkciją. 

• Bet kuris sukimas stumtels  1 simbolį žemyn ir laimėjimai bus skiriami dar kartą: 

o 1-asis stumtelėjimas aktyvuoja viršutinę eilutę; 

o 2-asis stumtelėjimas aktyvuoja apatinę eilutę; 

o 3-asis ir vėlesni stumtelėjimai prideda prie daugiklio +1.  

• Jei atlikus sukimą laimėjimo nėra, ši funkcija išsijungia ir grąžinamas x1 daugiklis.  

 

Pirkimo funkcija 

 

• Pirkimo funkcija gali būti aktyvuota už x30 statymo sumos, tuomet suteikiama stumtelėjimo 

funkcija. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x3 20 x3 20 x3 10 x3 3 x3 1 

 

 

2.1579 „Laiminga Beždžionė“ („Happy Ape“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laiminga Beždžionė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

simbolį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Išmokama už 2 arba daugiau sklaidos simbolius. Laimėjimai yra dauginami iš bendros 

statymo sumos ir pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Skrynios simbolis yra rodomas virš kiekvieno būgno visuose sukimuose. Jei rakto simbolis 

yra ant būgno, skrynia atrakinama ir skiriamas prizas.  

• Už skrynios atrakinimą galima gauti x2, x3 daugiklius, sklaidos arba laukinį simbolius.  

Lošimo funkcijos: 

 

Banano Metimas 

 

• Banano metimo funkcija gali būti aktyvuota bet kada sustojus būgnams. 

• 2-6 laukiniai simboliai išmetami skirtingose būgnų pozicijose prieš išmokant už laimėjimą. 

 

Beždžionės smūgis 

 

• Beždžionės smūgio funkcija aktyvuojama bet kada ir bet kokio nelaiminčio sukimo metu. 

• Beždžionė išmuša 3-6 simbolius iš būgnų. Virš jų esantys simboliai nusileidžia į išmuštų 

simbolių vietą, o tuščias vietas pakeičia nauji simboliai. Ši funkcija garantuoja laimėjimą. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, kai bet kurioje būgnų vietoje pasirodo 3 ar daugiau 

sklaidos simbolių. 

• Už kiekvieną bet kurioje vietoje atsiradusį sklaidos simbolį suteikiami 4 nemokami sukimai. 

Maksimalus nemokamų sukimų skaičius – 36. 

• Sklaidos simbolis nemokamų sukimų lošime neatsiranda.  

• Nemokamų sukimų lošime, kiekvieno sukimo metu lošėjas garantuotai gaus bent 1 rakto 

simbolį. 

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 500 x5 500 x5 400 x5 300 x5 200 

x4 - x4 250 x4 200 x4 100 x4 75 

x3 - x3 20 x3 15 x3 10 x3 10 
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x5 75 x5 50 x5 30 x5 20 

x4 50 x4 15 x4 10 x4 10 

x3 5 x3 5 x3 3 x3 3 

 

 

2.1580 „Labas, Suši“ („Hey Sushi“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

„Labas, Suši“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

simbolį. Laukiniai simboliai pasirodo 2-4 būgnuose. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai yra dauginami iš 

bendros statymo sumos. Šie simboliai pasirodo tik pagrindiniame lošime.  

• , , , , ,  ir  simboliai atsiradę laiminčioje 

kombinacijoje suteikia premijos išmokas.  Premijos išmokos skiriamos tik už kiekvieną 

laiminčią kombinaciją, t.y. jei joje iškrito simbolis, tuomet bus skirta tik kartą. Premijos 

išmokos dauginamos iš eilutės statymo ir tuometinio lošimo daugiklio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kaskada 

 

• Kaskados funkcijos metu laimintys simboliai pakeičiami naujais ir (arba) esamais simboliais. 

Kaskados tęsiasi, kol yra naujų laimėjimų. 

• Lošimo daugiklis didėja sulig kiekviena nauja kaskada lošime, kol pasiekiamas maksimumas. 

• Jei nėra naujų laimėjimų, daugiklis grąžinamas į pradinį dydį. 

• Pagrindiniame lošime: 

o Pirmos kaskados funkcijos daugiklis – x1; 

o Antros kaskados funkcijos daugiklis – x2; 

o Trečios kaskados funkcijos daugiklis – x3; 

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: 150 000 € 



10 

 

o Ketvirtos ir vėlesnių kaskadų funkcijos daugiklis – x5.  

 

Nemokami sukimai 

 

• 10 nemokami sukimai yra suteikiami, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

• Jei funkcija įjungia pirmą pagrindinio lošimo kaskadą, nemokamų lošimų funkcijos 

daugikliai yra x1 x2 x3 ir x5. 

• Jei funkcija įjungia antrą pagrindinio lošimo kaskadą, nemokamų lošimų funkcijos daugikliai 

yra x2 x3 x5 ir x7. 

• Jei funkcija įjungia trečią pagrindinio lošimo kaskadą, nemokamų lošimų funkcijos daugikliai 

yra x3 x5 x7 ir x10. 

• Jei funkcija įjungia ketvirtą pagrindinio lošimo kaskadą, nemokamų lošimų funkcijos 

daugikliai yra x5 x7 x10 ir x15. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

• Nemokami lošimai lošiami ta pačia lošimo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

     
 

  

x5 100 x5 750 x5 500 x5 400 x5 300 x5 250 x5 150 

x4 5 x4 250 x4 200 x4 125 x4 100 x4 75 x4 50 

x3 1 x3 25 x3 15 x3 15 x3 15 x3 10 x3 10 

       

x5 100 x5 75 x5 75 x5 50 x5 25 x5 25 x5 25 

x4 25 x4 20 x4 20 x4 15 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 x3 5 

 

 

2.1581 „Medūzos Tekėjimas“ („Jelly Fish Flow“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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„Medūzos Tekėjimas“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 823543 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Lošimo pradžioje būgnai būna 3X3 lošimo tinklelio dydžio su 27 laimėjimo būdais ir gali 

išplėsti iki 7X7 lošimo tinklelio dydžio su 823,543 laimėjimo būdais. 

• Būgnai didėja į viršų arba į dešinę per 1 simbolį kiekvienam ekrane matomam laukiniui 

simboliui prieš sustojant būgnams. 

• Visi laukiniai simboliai prilimpa prie būgnų ir persikelia per 1 simbolį prieš būgnams 

sustojant. Jei nėra vietos, į kurią būtų galima perkelti laukinį simbolį, jis iš būgnų bus 

pašalintas. Jei iš būgnų pašalinami visi laukiniai simboliai, sekantį sukimą būgnai grįžta į 3x3 

dydžio lošimo tinklelį. 

• Lošimo tinklelis ir laukinių simbolių pozicijos išsaugomos kiekvienai statymo konfigūracijai. 

Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x7 25 x7 25 x7 12 x7 9 x7 5 

x6 12 x6 12 x6 9 x6 6 x6 4 

x5 7 x5 7 x5 5 x5 4 x5 2.5 

x4 5 x4 5 x4 1.2 x4 0.7 x4 0.5 

x3 3 x3 3 x3 0.7 x3 0.5 x3 0.3 

 

 

2.1582 „Medūzos Tekėjimas Ultra“ („Jelly Fish Flow Ultra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Medūzos Tekėjimas Ultra“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 823543 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Lošimo pradžioje būgnai būna 3X3 lošimo tinklelio dydžio su 27 laimėjimo būdais ir gali 

išplėsti iki 7X7 lošimo tinklelio dydžio su 823,543 laimėjimo būdais. 

• Būgnai didėja į viršų arba į dešinę per 1 simbolį kiekvienam ekrane matomam laukiniui 

simboliui prieš sustojant būgnams. 

• Visi laukiniai simboliai prilimpa prie būgnų ir persikelia per 1 simbolį prieš būgnams 

sustojant. Jei nėra vietos, į kurią būtų galima perkelti laukinį simbolį, jis iš būgnų bus 

pašalintas. Jei iš būgnų pašalinami visi laukiniai simboliai, sekantį sukimą būgnai grįžta į 3x3 

dydžio lošimo tinklelį. 

• Lošimo tinklelis ir laukinių simbolių pozicijos išsaugomos kiekvienai statymo konfigūracijai. 

Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

• Ultra („Ultra“) funkcija suteikia didesnį galimybės laimėti skaičių, tačiau sumažina bendrą 

laimėjimų dažnį.  

 

Išmokėjimai: 

 

     

x7 25 x7 25 x7 12 x7 9 x7 5 

x6 12 x6 12 x6 9 x6 6 x6 4 

x5 7 x5 7 x5 5 x5 4 x5 2.5 

x4 5 x4 5 x4 1.2 x4 0.7 x4 0.5 

x3 3 x3 3 x3 0.7 x3 0.5 x3 0.3 

 

 

2.1583 „Londono Medžiotojas“ („London Hunter“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Londono Medžiotojas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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: 150 000 € 
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• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. Šie simboliai rodomi tik 1 ir 5 

būgnuose. 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Už laimėjimo liniją išmokama, jei simbolių kombinacija eina nuo dešiniausio būgno į kairę 

ir jei ekrane pasirodo laukinis simbolis. Išmoka iš dešinės į kairę yra didesnė už iš kairės į 

dešinę einantį laimėjimą. 

• Išsiplečiantis laukinis („Expanding wild“) simbolis aktyvuojamas, kai dešinysis kuro bako 

matuoklis yra užpildomas. 

• Daugiklis aktyvuojamas, kuomet kairysis kuro bako matuoklis užsipildo pagrindinio lošimo 

metu ir išjungiamas, kai atsiranda laiminti kombinacija. Aktyvavus daugiklį laimėjimai 

dauginami iš 3x. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Jei  simbolis atsiranda 1 būgne, simbolis – 2 būgne, o  simbolis – 5 būgne 

aktyvuojama 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokami sukimai prasideda su 1x daugikliu. Jei funkcija aktyvuojama, kai kairysis degalų 

bako matuoklis užpildomas pagrindinio lošimo metu, nemokamų sukimų funkcija pradedama 

su 3x daugikliu.  

• 1x papildomas daugiklis bus suteiktas, jei kairysis kuro bako matuoklis bus užpildytas 

premijos lošimo metu. 

• Papildomi 2 nemokami sukimai suteikiami, jei dešinysis kuro bako matuoklis užpildomas 

premijos lošimo metu.  

• Abu kuro bako matuokliai lieka tušti premijos lošimo pradžioje, tačiau užpildomi per 2-6 

premijos lošimo sukimus.  

• Funkcijos negalima aktyvuoti pakartotinai.  

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 400 x5 250 x5 125 x5 100 x5 75 

x4 150 x4 75 x4 75 x4 40 x4 40 

x3 30 x3 25 x3 25 x3 10 x3 10 
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x5 50 x5 40 x5 25 x5 20 

x4 20 x4 20 x4 10 x4 10 

x3 7 x3 7 x3 5 x3 5 

 

 

2.1584 „Nuostabieji Žirgai“ („Marvelous Furlongs“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuostabieji Žirgai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir atsiranda 1, 3 bei 5 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Judančių krūvų pakartotiniai sukimai 

 

• Bet kuris stulpelis, kuriame, pagrindinio lošimo metu, yra, , ,  ar  

simboliai, aktyvuoja judančių krūvų pakartotinių sukimų funkciją. 

• Aktyvuotos krūvos užfiksuojamos ir persikelia per vieną būgną į dešinę kiekvieno sukimo 

pradžioje. 

• Funkcija baigiasi, kai būgnuose nebelieka judančių krūvų. 

• Laukinis simbolis nerodomas judančių krūvų pakartotinių sukimų funkcijos metu. 

• Pakartotiniams sukimams galioja pradiniame lošime nustatytos lošimo linijos ir statymo 

dydis. 

 

Kalendoriaus funkcija 

 

• Pagrindinio lošimo metu, dešiniajame lošimo tinklelyje yra kalendorius, kuriame pereinama 

į sekančią dieną būgnams pasisukus 4 kartus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Kiekvieno mėnesio, išskyrus gegužę, pirmasis šeštadienis aktyvuoja įprastų nemokamų 

sukimų funkciją. 

• Gegužės pirmasis šeštadienis aktyvuoja nuostabių nemokamų sukimų funkciją. 

• Bet kur atsiradę 3 laukiniai simboliai leidžia iškart pereiti prie kitos nemokamų sukimų 

funkcijos. 

• Kalendorių galima peržiūrėti bet kuriuo metu bakstelėjus kalendoriaus simbolį. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Kalendorius arba laukiniai simboliai aktyvuoja 9 nemokamus sukimus. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, lošėjas renkasi  , ,  ar  

simbolius. Pasirinktas žirgas išlieka visų nemokamų sukimų lošimo metu. Lošėjo esama 

lenktynių pozicija rodomo ekrane viršuje. 

• Bet kurie laiminčioje kombinacijoje atsiradę  , ,  ar  simboliai perkelia 

atitinkamą žirgą per vieną poziciją pirmyn. 

• Funkcijos pabaigoje visi vienodai nubėgę žirgai juda, kol nebelieka lygiųjų. 

• Funkcijos negalima aktyvuoti pakartotinai. 

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

funkciją. 

 

Įprasti nemokami sukimai 

• 1000 nemokamų sukimų suteikiama, jei lošėjas užima 1 vietą; 

• 500 nemokamų sukimų suteikiama, jei lošėjas užima 2 vietą; 

• 250 nemokamų sukimų suteikiama, jei lošėjas užima 3 vietą. 

 

Nuostabūs nemokami sukimai 

• 50000 nemokamų sukimų suteikiama, jei lošėjas užima 1 vietą; 

• 10000 nemokamų sukimų suteikiami, jei lošėjas užima 2 vietą; 

• 5000 nemokamų sukimų suteikiama, jei lošėjas užima 3 vietą. 

 

Išmokėjimai: 

 

    

x5 400 x5 300 x5 200 x5 120 

x4 150 x4 120 x4 90 x4 60 

x3 15 x3 15 x3 5 x3 5 
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x5 60 x5 30 x5 20 x5 15 

x4 30 x4 10 x4 5 x4 5 

x3 4 x3 3 x3 2 x3 2 

 

 

2.1585 „Atlantidos Orbitos“ („Orbs of Atlantis“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Atlantidos Orbitos“ – lošimas, kuriame išmokama už krintančių simbolių kombinacijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai juda iš anksto nustatytomis kryptimis ir išmokama už simbolius, kai jie sustoja. 

• Jei laimėjimo kombinacija turi daugiau simbolių nei nustatyta išmokų lentelėje, už kiekvieną 

papildomą simbolį skiriama aukščiausia išmoka.  

• Kaskados funkcijos metu laiminčius simbolius pakeičia nauji ir (arba) esami simboliai. 

Kaskados tęsiasi, kol yra naujų laimėjimų. Lošimo daugiklis didėja sulig kiekviena nauja 

kaskada lošime, kol pasiekiamas maksimumas. Jei nėra naujų laimėjimų, daugiklis 

grąžinamas į pradinį dydį. 

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

simbolį. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie kitų laimėjimų. Už bet kurioje vietoje 

atsiradusius sklaidos simbolius suteikiamas išmokėjimas. 

• Pirmosios kaskados funkcijos daugiklis – 1x, antrosios – 2x, trečiosios – 3x, ketvirtosios ir 

vėlesnių – 5x. Pagrindinio lošimo metu visomis kryptimis gali atsirasti maksimaliai 40 

simbolių. Pagrindiniame lošime 2 atsitiktiniai simboliai lošimo tinklelyje pakeičiami 

pradedant nuo antrosios kaskados funkcijos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Bet kurioje vietoje atsiradę 3, 4, 5, 6, 7 arba 8 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 25, 

50, 100, 250 arba 500 nemokamų sukimų. 

• Bet kurioje lošimo laukelio vietoje atsiradę 9 ar daugiau sklaidos simboliai suteikia 1000 

nemokamų sukimų.  

• Funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

Pirkimo funkcija 

 

• Paspaudus pirkimo funkcijos mygtuką, lošėjas renkasi 3-8 (iškrenta atsitiktinis simbolių 

skaičius), 4 arba 5 sklaidos simbolius ir aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Kiekvieno 

pasirinkimo kaina rodoma pirkimo funkcijos laukelyje.  

• Aktyvavus pirkimo funkciją, prieš jai prasidedant bus lošiamas pagrindinis lošimas. 

 

Išmokėjimai: 

 

       

x13 500 x9 75 x13 500 x13 200 x13 100 x13 50 x13 40 

x12 200 x8 30 x12 200 x12 60 x12 30 x12 25 x12 20 

x11 150 x7 15 x11 150 x11 40 x11 12 x11 7.5 x11 5 

x10 120 x6 10.5 x10 120 x10 25 x10 8 x10 5 x10 4 

x9 75 x5 4.5 x9 75 x9 15 x9 6 x9 3 x9 2 

x8 40 x4 3 x8 40 x8 10 x8 2 x8 1.5 x8 0.7 

x7 24 x3 1.5 x7 24 x7 4 x7 1.5 x7 1 x7 0.5 

x6 12 -  x6 12 x6 2 x6 0.8 x6 0.5 x6 0.2 

x5 1 -  x5 1 x5 0.8 x5 0.3 x5 0.2 x5 0.10 

 

 

2.1586 „Presto!“ („Presto!“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Presto!” – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 300 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Sklaidos simboliai pasirodo tik pagrindinio lošimo metu. Už bet kurioje vietoje atsiradusius 

sklaidos simbolius suteikiamas išmokėjimas.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie lošimo linijų laimėjimų. Sklaidos simbolio 

laimėjimai yra padauginami iš bendro statymo. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Plunksnos iliuzija 

 

• Plunksnos simbolis rodo, kiek sukimų liko iki naujos iliuzijos funkcijos aktyvavimo. 

Plunksnos simbolių skaičius gali svyruoti nuo 6 iki 20. 

• Plunksnos simbolių skaičius yra išsaugomas kiekvienai statymo konfigūracijai. Gali būti 

aktyvuota tik 1 iliuzijos funkcija. 

 

Krištolinio rutulio iliuzija 

 

• Jei 2 ar daugiau krištolinio rutulio simbolių pasirodo ant 1-4 būgnų, prieš laimėjimų 

išmokėjimą bet kuris simbolis ant 5 būgno pakeičiamas į krištolinio rutulio simbolį. 

 

Svaidomų kortų iliuzija 

 

• Prieš laimėjimų išmokėjimą 2-6 kortos sviedžiamos bet kur ant būgnų.  

• Prieš laimėjimų išmokėjimą visos kortos pavirsta į laukinius simbolius.  

• Kortos negali būti užmetamos ant laukinių arba krištolinio rutulio simbolių. 

 

Išsiplečianti laukinio simbolio iliuzija 

 

• Bet kurie ekrane pasirodantys simboliai išsiplečia į laukinį simbolį, kad užpildytų visas 

būgno pozicijas, prieš išmokant laimėjimą. 

 

Stebuklingos skrybėlės pakartotinių sukimų iliuzija 

 

• Vienas simbolis pasirodo bet kurioje vietoje ir aktyvuoja pakartotinius sukimus. 

• Bet kuris  simbolis gali pasikeisti į kitą tokį patį simbolį. 

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

funkciją. 

• Iliuzijų funkcijos nėra aktyvios pakartotinių sukimų metu. 

 

Nemokami sukimai 
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• 3 ar daugiau krištolinio rutulio simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

• Tik svaidomos kortos, sinchronizuoti būgnai ir išsiplečiančios laukinės iliuzijos yra aktyvios 

nemokamų sukimų metu. 

• Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 200 x5 200 x5 200 x5 75 x5 75 x5 75 

x4 75 x4 75 x4 75 x4 50 x4 25 x4 25 

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

     

x5 50 x5 50 x5 50 x5 50 x5 50 

x4 20 x4 15 x4 15 x4 10 x4 20 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 5 x3 3 

 

 

2.1587 „Atgal Į Ypatybę“ („Back to the Feature“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Atgal Į Ypatybę“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

atsukimo („rewind“) ir pinigų („money“) simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 



20 

 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie bendros laimėjimo linijų laimėjimo sumos. 

Laimėjimas suteikiamas už bet kurioje vietoje atsiradusius sklaidos simbolius. Sklaidos 

simboliai pasirodo tik pagrindiniame lošime.  

• Pakartotinio sukimo simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

Išmokama už bet kurioje vietoje atsiradusius pakartotinių sukimų simbolius. Šie simboliai 

gali pasirodyti tik pagrindiniame lošime.  

• Atsukimo simboliai atsiranda tik išsaugojus 1 ar daugiau nemokamų sukimų funkciją. 3, 4 ir 

5 atsukimo simboliai atitinkamai aktyvuoja 1, 2 ir 3 buvusias atsitiktines nemokamų sukimų 

funkcijas. Kiekvienas laimingas buvusių nemokamų sukimų funkcijų lošimas lošiamas dar 

kartą. Abi kombinacijos gali būti aktyvuotos atsitiktinai. Visi laimėjimai dvigubinami 

atsitiktine tvarka. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai: 

 

• Kai būgnuose pasirodo sklaidos simbolis: 

o 3 simboliai bet kurioje vietoje aktyvuoja 10 nemokamų sukimų; 

o 4 simboliai bet kurioje vietoje aktyvuoja 20 nemokamų sukimų; 

o 5 simboliai bet kurioje vietoje aktyvuoja 100 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos negalima aktyvuoti pakartotinai. 

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

funkciją.  

 

Pinigų pakartotiniai sukimai 

 

• Pinigų simbolis pasirodo tik pagrindiniame lošime. Bet kurie 1 arba 2 pinigų simboliai 

suteikia kiekvieno simbolio rodoma prizą, kuris gali būti: x2, x3, x5, x8, x18, x28, x58, x88, 

x188, x288, x588, x888, x1888 arba x2888 daugikliai. 

• 3 arba daugiau pinigų simbolių aktyvuoja pinigų pakartotinių sukimų funkciją. Funkcijos 

pradžioje lošėjui suteikiami 4 pakartotiniai sukimai. Visi kiti simboliai pašalinami ir atsiranda 

tik pinigų simboliai arba tušti simboliai.  

• Jei funkcijos metu atsiranda 1 ar daugiau pinigų simbolis, atstatomas 4 pakartotinių sukimų 

skaičius.  

• Funkcija baigiama, kai pasibaigia pakartotiniai sukimai arba lošimo ekrane atsiranda 15 

pinigų simbolių. 

• Visi laimėjimai dauginami iš 10x daugiklio, jei funkcija baigiama su 15 pinigų simbolių. 

• Funkcijos negalima aktyvuoti pakartotinai.  

• Funkcija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo aktyvuota funkcijos pradžioje. 

 

Pirkimo funkcija: 
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• Lošėjui paspaudus ant pirkimo funkcijos mygtuko, galima pasirinkti 3 arba 4/5 (atsitiktinai 

parenkami 4 arba 5) sklaidos simbolius ir aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją. 

• Pasirinkus 3 pinigų simbolius aktyvuojama pinigų pakartotinio sukimo funkcija. 

• Kiekvieno pasirinktos pirkimo funkcijos kaina rodoma iššokančiame lange, tačiau prieš tai 

bus lošiamas pagrindinis lošimas.  

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 50 x5 125 x5 250 x5 25 x5 10 x5 7.5 

x4 5 x4 7.5 x4 12.5 x4 5 x4 4 x4 2.5 

x3 0.8 x3 2.5 x3 2.5 x3 0.8 x3 0.5 x3 0.4 

     

x5 6 x5 3 x5 2 x5 1.2 x5 0.6 

x4 2 x4 1.2 x4 0.7 x4 0.5 x4 0.3 

x3 0.3 x3 0.3 x3 0.2 x3 0.1 x3 0.1 

 

 

2.1588 „Technologinė Griūtis“ („Techno Tumble“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Technologinė Griūtis“ – lošimas, kuriame išmokama už sutampančias simbolių kombinacijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

simbolį.  

• Už laukius simbolius nėra išmokama, jie gali būti tik kitų kombinacijų dalimi.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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• Už sklaidos simbolius išmokama, jei jie yra 3 ar daugiau simbolių kombinacijoje. Laimėjimai 

yra dauginami iš bendros statymo sumos. Už sklaidos simbolius išmokama jiems atsiradus 

bet kurioje ekrano pusėje.  

• Visi lošimo simboliai lošimo tinklelyje krenta žemyn. Bet kurio lošimo metu maksimaliai 

gali išriedėti tik 45 simboliai.   

• Laiminčios kombinacijos atveju, visi laimintys simboliai pašalinami iš lošimo laukelio, 

skiriamas papildomas lošimas, o lošimo daugiklis padidėja vienu kartu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Ženklelių išmokos 

 

Bet kuris iš , arba  simbolių, išriedėję laiminčioje kombinacijoje, suteikia papildomą 

išmoką. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Kai lošime pasirodo simbolis, suteikiami 8 nemokami sukimai. 

• Už kiekvieną papildomą bet kurioje vietoje išriedėjusį simbolį suteikiami papildomi 4 

nemokami sukimai. 

• Jei pasibaigus nemokamiems sukimams neskiriama išmoka, suteikiamas nemokamas 

sukimas – „papildoma proga“, daugiklis didėja vienu kartu, kol skiriama išmoka. 

• Funkcijos negalima aktyvuoti pakartotinai.  

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

   

x10 450 x10 240 x10 40 

x9 240 x9 100 x9 25 

x8 150 x8 70 x8 15 

x7 60 x7 30 x7 10 

x6 20 x6 12 x6 6 

x5 7 x5 5 x5 3 

 

 

2.1589 „Totemo Bokštai“ („Totem Towers“) 
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„Totemo Bokštai“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 101 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę.  

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

simbolį. Laukinis simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijos laimėjimų. Laimėjimas 

suteikiamas už bet kurioje vietoje atsiradusius sklaidos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Totemo bokštas 

 

• Bet kuris būgnas tik su tos pačios spalvos simbolių kombinacijomis, kurias sudaro 

daugiausiai išmokantys arba mažiausiai išmokantys simboliai, t.y. , bet kurie 

neapima laukinių simbolių, pasikeičiami į vieną iš laukinių simbolių sudarytą būgną (prieš 

išmokant laimėjimus). 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 25 arba 100 nemokamų sukimų. 

• Funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai.  

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x6 250 x6 250 x6 150 x6 60 x6 30 

x5 70 x5 50 x5 50 x5 40 x5 15 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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x4 10 x4 5 x4 8 x4 7 x4 6 

x3 0.7 x3 2.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.4 

     

x6 20 x6 15 x6 10 x6 6 x6 4 

x5 12 x5 10 x5 6 x5 4 x5 2 

x4 5 x4 4 x4 2 x4 0.7 x4 0.5 

x3 0.4 x3 0.2 x3 0.2 x3 0.1 x3 0.1 

 

 

2.1590 „Turtų Užeiga“ („Wealth Inn“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Turtų Užeiga“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 8 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius.  

• Prieš išmokant laimėjimus, bet kuris laiminčioje kombinacijoje esantis  simbolis 

išsiplečia į laukinį simbolį ir uždengia visą būgną. 

 

Išmokėjimai: 

 

        

x3 188 x3 58 x3 28 x3 18 x3 8 x3 5 x3 3 x3 2 

 

 

2.1591 „Mirusiųjų Smuklė“ („Taberna De Los Muertos“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.08 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Mirusiųjų Smuklė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 101 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę. 

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

simbolį. Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2 ir 4 būgnuose lošiant pagrindinį lošimą. 

Nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai simboliai atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo linijų laimėjimų. Išmokama 

už bet kurioje vietoje atsiradusius sklaidos simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinė funkcija 

 

• Bet kuris laukinis arba sklaidos simbolis, iškritęs vienas šalia kito, aktyvuoja laukinę funkciją. 

• Kiekvienoje funkciją aktyvavusioje kombinacijoje 2 laukiniai simboliai uždengia atsitiktines 

pozicijas būgnuose, įskaitant sklaidos simbolius, bet išskyrus kitus laukinius simbolius. 

• Laukiniai simboliai, kurie uždengia sklaidos simbolius, taip pat yra aktyvūs ir išmoka kaip 

sklaidos simboliai. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Sklaidos simbolis bet kurioje vietoje pasirodęs būgnuose aktyvuoja nemokamų sukimų 

funkciją: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 40 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda funkcijos metu, suteikiami papildomi 10 

nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 
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Išmokėjimai: 

 

     

x5 1000 x5 100 x5 1000 x5 500 x5 400 

x4 250 x4 5 x4 250 x4 200 x4 120 

x3 25 x3 1 x3 25 x3 20 x3 15 

     

x5 300 x5 200 x5 150 x5 100 x5 75 

x4 70 x4 40 x4 30 x4 20 x4 10 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 3 x3 3 

 

 

2.1592 „Mirusiųjų Smuklė Ultra“ („Taberna De Los Muertos Ultra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mirusiųjų Smuklė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 101 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

• Už visas laiminčias kombinacijas išmokama pagal mokėjo lentelę. 

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

simbolį. Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2 ir 4 būgnuose lošiant pagrindinį lošimą. 

Nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai simboliai atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo linijų laimėjimų. Išmokama 

už bet kurioje vietoje atsiradusius sklaidos simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinė funkcija 

 

• Bet kuris laukinis arba sklaidos simbolis, iškritęs vienas šalia kito, aktyvuoja laukinę funkciją. 

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: 150 000 € 



27 

 

• Kiekvienoje funkciją aktyvavusioje kombinacijoje 2 laukiniai simboliai uždengia atsitiktines 

pozicijas būgnuose, įskaitant sklaidos simbolius, bet išskyrus kitus laukinius simbolius. 

• Laukiniai simboliai, kurie uždengia sklaidos simbolius, taip pat yra aktyvūs ir išmoka kaip 

sklaidos simboliai. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Sklaidos simbolis bet kurioje vietoje pasirodęs būgnuose aktyvuoja nemokamų sukimų 

funkciją: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 40 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda funkcijos metu, suteikiami papildomi 10 

nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 1000 x5 100 x5 1000 x5 500 x5 400 

x4 250 x4 5 x4 250 x4 200 x4 120 

x3 25 x3 1 x3 25 x3 20 x3 15 

     

x5 300 x5 200 x5 150 x5 100 x5 75 

x4 70 x4 40 x4 30 x4 20 x4 10 

x3 10 x3 5 x3 5 x3 3 x3 3 

 

 

2.1593 „Dievų Knyga“ („Book of Gods“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją.  

• Sklaidos („Scatter“) simboliai gali atsirasti visuose būgnuose.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie kitų simbolių eilutės laimėjimų.  

• Sklaidos simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, esančius savo pozicijose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Už 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų su 

papildomais sklaidos („extra scatter“) simboliais.  

• Papildomi sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie įprastų laimėjimų.  

• Papildomas sklaidos simbolis pakeičia visus kitus simbolius visame būgne. Jei nemokami 

sukimai laimimi dar kartą, lošėjui suteikiami papildomi 10 naujų nemokamų sukimų, kurie 

pridedami prie jau turimo nemokamų sukimų skaičiaus.  

• Nemokami sukimai lošiami naudojant nemokamus sukimus laimėjusius lošimus ir eilutes.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu naudojamas papildomas būgnų rinkinys. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 500 x5 200 x5 200 x5 75 x5 75 

x4 100 x4 20 x4 40 x4 10 x4 10 

x3 10 x3 2 x3 4 x3 3 x3 3 

x2 1 x2 - x2 05 x2 0.5 x2 0.5 

     

x5 15 x5 15 x5 10 x5 10 x5 10 

x4 4 x4 4 x4 2.5 x4 2.5 x4 2.5 

x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - 

 

 

2.1594 „Mingo Knyga“ („Book of Ming“) 

Bendroji informacija: 
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„Mingo Knyga“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją.  

• Sklaidos („Scatter“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti visuose būgnuose, tačiau tik po vieną sklaidos simbolį per 

būgną. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų su papildomais sklaidos 

(„extra scatter“) simboliais.  

• Prieš kiekvieną nemokamą sukimą vienas iš eilutės simbolių (išskyrus sklaidos simbolį) 

atsitiktine tvarka tampa papildomu sklaidos simboliu. 

• Papildomi sklaidos simboliai gali sudaryti tik sklaidos simbolio laimėjimus, tačiau jie negali 

būti įprastos eilutės laiminčios kombinacijos dalis.  

• Pakartotinai aktyvuotas nemokamas sukimas lošėjui suteikia 10 papildomų nemokamų 

sukimų, kurie pridedami prie esamų nemokamų sukimų skaičiaus.  

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

funkciją.  

• Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 

 

Statymas 

 

• Lošėjas gali padidinti savo laimėjimą, spėdamas, kokios spalvos korta iškris – raudonos ar 

juodos.  

• Jei lošėjas atspėja užverstos kortos spalvą, jo laimėjimas padvigubinamas, jei lošėjas spalvos 

neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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x5 500 x5 200 x5 200 x5 75 x5 75 

x4 100 x4 20 x4 40 x4 10 x4 10 

x3 10 x3 2 x3 4 x3 3 x3 3 

x2 1 x2  x2 0.5 x2 0.5 x2 0.5 

     

x5 15 x5 15 x5 10 x5 10 x5 10 

x4 4 x4 4 x4 2.5 x4 2.5 x4 2.5 

x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - 

 

 

2.1595 „Boni ir Klaidas“ („Bonnie & Clyde“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Boni ir Klaidas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Sklaidos („Scatter“) ir premijos („bonus“) simboliai dauginami iš bendro lošimo sumos. 

• Laukinis simbolis atsiranda tik viduriniuose būgnuose.  

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir muzikos grotuvo 

(„jukebox“) simbolius.   

• Jei laukinis ir cigaretės vyro („cigarette man“) simboliai atsiranda būgnuose, visi laimėjimai 

patrigubinami, įskaitant ir sklaidos simbolio laimėjimus. 

• Sklaidos simbolis atsiranda visuose būgnuose. Tik sklaidos simbolis gali atsirasti visuose 

būgnuose.  

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams formuojama laiminti kombinacija.  

• Laukinis ir sklaidos simboliai negali atsirasti tuo pačiu metu tame pačiame būgne. 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 320 € 
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Muzikos grotuvas 

 

• 2, 3 ir 4 būgnuose atsiradus muzikos grotuvo simboliui, aktyvuojama „pasirink ir paspausk“ 

(„pick and click“) funkcija.  

• Lošime yra 6 skirtingos atsitiktine tvarka sumaišytos vertės, nurodančios lošimo daugiklį – 

5x, 10x, 20x, 30x, 40x ir 50x.  

• Lošėjas gali pasirinkti vieną ekrane rodomą simbolį.  

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.  

• Pakartotinai aktyvavus nemokamų sukimų lošimą, lošėjas gauna pradinį nemokamų sukimų 

skaičius, kuris pridedamas prie esamų sukimų skaičiaus.  

• Nemokami sukimai atliekami su juos laimėjusiu lošimu ir eilutėmis.  

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

funkciją.  

• Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai neatsiranda. 

• Nemokamų sukimų metu tiek Boni („Bonnie“), tiek Klaido („Clyde“) simboliai gali būti 

rodomi atskirai, atsitiktine tvarka.  

• Klaido šūvis „Clyde Shot“) – 4 simbolių, išdėstytų kvadrato forma 1-4 būgnuose, laimėjimas.  

• Boni peilis („Bonnie Knfie“) – 3 įstrižai išdėstytų simbolių laimėjimas.  

 

Statymas 

 

• Lošėjas gali padidinti savo laimėjimą, spėdamas, kokios spalvos korta iškris – raudonos ar 

juodos.  

• Jei lošėjas atspėja užverstos kortos spalvą, jo laimėjimas padvigubinamas, jei lošėjas spalvos 

neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 125 x5 100 x5 50 x5 50 x5 25 x5 10 

x4 25 x4 20 x4 10 x4 10 x4 5 x4 2.5 

x3 5 x3 5 x3 2.5 x3 2.5 x3 1 x3 0.5 

x2 0.5 x2 - x2 0.25 x2 0.25 x2 - x2 - 
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x5 10 x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 

x4 2.5 x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 

x3 0.5 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - 

 

 

2.1596 „Šaltas Kaip Ledas“ („Cold As Ice“) 
 

 

 

 

 

 

„Šaltas Kaip Ledas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• 9 vienodi vaisių simboliai 3 pirmuosiuose būgnuose laimėjimus didina trigubai. To paties 

vaisiaus simbolis negali būti 4 būgne.  

• 12 vienodi vaisių simboliai laimėjimus didina 4 kartus . To paties vaisiaus simboliai negali 

būti 5 būgne.  

• 15 vienodi vaisių simboliai laimėjimus didina 5 kartus. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsirasti visuose būgnuose.  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių sudaro laiminčią kombinaciją. Sklaidos simbolio laimėjimai 

pridedami prie kitų simbolių eilutės laimėjimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas 

 

• Lošėjas gali padidinti savo laimėjimą, spėdamas, kokios spalvos korta iškris – raudonos ar 

juodos.  

• Jei lošėjas atspėja užverstos kortos spalvą, jo laimėjimas padvigubinamas, jei lošėjas spalvos 

neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 60 000 € 
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x5 1000 x5 200 x5 80 x5 100 

x4 200 x4 80 x4 20 x4 20 

x3 40 x3 20 x3 10 x3 5 

    

x5 40 x5 40 x5 40 x5 40 

x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 4 x3 4 x3 4 x3 4 

x2 - x2 - x2 - x2 1 

 

 

2.1597 „Kristalinė Manija“ („Crystal Mania“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kristalinė Manija“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

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

simbolius.  

• Laukiniai simboliai atsiranda viduriniuose būgnuose, viename iš 3 vidutinių būgnų gali būti 

tik vienas laukinis simbolis.  

• Simbolių kombinacijos su laukiniu simboliu nėra laiminčios, tačiau jei kombinacija susideda 

ir su kitais simboliais – ji tampa laiminti. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. Kiekviename būgne gali atsirasti tik vienas 

sklaidos simbolis.  

• Sukrauti („Stacked“) simboliai pagrindiniame lošime tampa žvaigždės („star“) simboliais, o 

nemokamų sukimų lošime – laukiniais ir žvaigždės simboliais.  

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 73 180 € 
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Nemokami sukimai 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 10 nemokamų sukimų su sukrautais laukiniais 

(„stacked wilds“) simboliais. 

• Pakartotinai aktyvuota funkcija suteikia papildomus 10 nemokamų sukimų, kurie pridedami 

prie esamų sukimų skaičiaus. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu naudojami specialūs būgnai. 

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

funkciją. 

Statymas: 

 

• Lošėjas gali padidinti savo laimėjimą, spėdamas, kokios spalvos korta iškris – raudonos ar 

juodos.  

• Jei lošėjas atspėja užverstos kortos spalvą, jo laimėjimas padvigubinamas, jei lošėjas spalvos 

neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

    
  

x5 250 x5 40 x5 20 x5 20 x5 12 x5 10 

x4 25 x4 6 x4 4 x4 4 x4 2 x4 1.2 

x3 5 x3 2 x3 1.2 x3 1.2 x3 1 x3 0.6 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - 

x1 - x1 - x1 - x1 - x1 - x1 - 

      

x5 6 x5 6 x5 6 x5 4 x5 4 x5 4 

x4 1 x4 1 x4 1 x4 0.6 x4 0.6 x4 2 

x3 0.4 x3 0.4 x3 0.4 x3 0.2 x3 0.2 x3 1 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 0.2 

x1 - x1 - x1 - x1 - x1 - x1 0.12 

 

 

2.1598 „Energijos Vaisiai“ („Energy Fruits“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
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„Energijos Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Laiminti kombinacija prasideda pirmajame būgne kairėje ir eina išilgai aktyvios išmokų 

eilutės iki pat paskutinio būgno dešinėje. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis yra žvaigždės („star“) simbolis. Sklaidos simboliai gali atsirasti 

visuose būgnuose.  

• Kiekviename būgne gali atsirasti tik po vieną sklaidos simbolį. Būgnuose atsiradus 3 ar 

daugiau sklaidos („scatter“) simboliams sudaroma laiminti kombinacija. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

    

x5 1000 x5 100 x5 100 x5 100 

x4 200 x4 20 x4 40 x4 40 

x3 20 x3 3 x3 10 x3 10 

    

x5 40 x5 40 x5 40 x5 40 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 50 000 € 
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x4 10 x4 10 x4 10 x4 10 

x3 4 x3 4 x3 4 x3 4 

x2 - x2 - x2 - x2 1 

 

 

2.1599 „Fibonači“ („Fibonacci“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 1 laimėjimo linijos lošimas. 

• Lošimo tikslas – sudėti tris kortas ties laimėjimo linija.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

   

 

x3 100 x3 50 x3 25 x3 5 

 

 

2.1600 „Auksinė Galimybė“ („Golden Chance“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Auksinė Galimybė“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• 5 vaisių simboliai tampa sukrauta („stacked“) simbolių grupe.  

• Būgnuose atsiradus 9 vienodiems vaisių simboliams (įskaitant ir išsiplečiantį laukinį 

(„expanding wild“) simbolį), bendras laimėjimas dauginamas iš 3. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis yra dolerio („doler sign“) simbolis. Būgnuose atsiradus 1 ar 2 

sklaidos simboliams aktyvuojamas pakartotinis sukimas. 

• Išsiplečiantis laukinis simbolis yra aukso luito („gold bar“) simbolis. Išsiplečiantis laukinis 

simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.  

• Būgnuose atsiradus laukiniam simboliui, jis pavirsta aukso luitų piramide ir užima visą 

būgną, kuriame buvo išsuktas. Laimėjimai su laukiniais pridedami prie įprastų eilučių 

laimėjimų sumos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Būgnuose išsukus vieną ar du sklaidos simbolius suteikiamas pakartotinis sukimas.  

• Pakartotinių sukimų metu atsiranda galimybė laimėti sklaidos simbolio laimėjimą.  

• Pakartotinių sukimų metu pakeičiami būgnai be sklaidos simbolių. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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x3 20 x3 100 x3 20 x3 3 x3 3 x3 3 x3 3 x3 3 

 

 

2.1601 „Naujas Auksinis Pasaulis“ („Golden New World“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

„Naujas Auksinis Pasaulis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Laimėjimai už sklaidos („scatter“) simbolių kombinacijas išmokami papildomai prie eilučių 

kombinacijos sumos.  

• Būgnuose atsiradus piramidės („pyramid“) simboliui 1-ame ir 5-ame būgnuose, aktyvuojama 

piramidės premijos („pyramid bonus“) funkcija. 

• Sklaidos simbolis yra skrynios („chest“) simbolis, kuris atsiranda visuose būgnuose. 

Kiekviename būgne gali atsirasti tik po vieną sklaidos simbolį. Išsukus 3 ar daugiau sklaidos 

simbolių sudaroma laiminti kombinacija. Laukinis („Wild“) ir sklaidos simboliai negali 

atsirasti tame pačiame būgne vienu metu. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Laukiniai 

simboliai atsiranda trijuose viduriniuose būgnuose, tačiau viename iš trijų būgnų gali atsirasti 

tik vienas laukinis simbolis. Simbolių kombinacijos tik su laukiniais simboliais nėra 

laiminčios. Laukiniai simboliai gali padėti laimėti tik sudarydami laiminčią kombinaciją su 

kitais simboliais. 

 

Išmokėjimai: 

 

Piramidės premija 

 

• Piramidės premijos lošimą sudaro 5 aukštai. Kiekviename aukšte lošėjui pateikiami 5 

pasirinkimai.  

• Pirmajame aukšte lošėjas turi pasirinkti vieną iš penkių atsitiktine tvarka išmaišytų elementų. 

Lošėjo pasirinktas elementas atskleidžia pasirinktą laimėjimo vertę. 

• Lošėjui pasirinkus bus atverčiami penki elementai su laimėjimo galimybėmis. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 15 000 € 
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• Kiekviename aukšte galimos laimėjimo vertės yra šios: 

o 1 aukštas: 6, 7, 8, 9, 30  

o 2 aukštas: 0, 10, 12, 16, 38  

o 3 aukštas: 0, 0, 18, 24, 42  

o 4 aukštas: 0, 0, 0, 40, 70  

o 5 aukštas: 0, 0, 0, 0, 100 

• Piramidės premijos lošimo etapas baigiamas, kai lošėjas pasirenka 0 ir pasiima visus iki tol 

sukauptus laimėjimus arba pasirenka 100 galutiniame aukšte. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x5 250 x5 100 x5 50 x5 50 x5 12.5 

x4 25 x4 20 x4 5 x4 5 x4 2.5 

x3 5 x3 5 x3 1 x3 1 x3 0.5 

x2 0.5 x2 - x2 0.25 x2 0.25 x2 - 

     

x5 12.5 x5 5 x5 5 x5 5 x5 5 

x4 2.5 x4 1 x4 1 x4 1 x4 1 

x3 0.5 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 x3 0.25 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - 

 

 

2.1602 „Karšta Klasika“ („Hot Classic“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karšta Klasika“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 40 631,25 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų 

simbolį. Laukiniai simboliai gali atsirasti tik paskutiniuose keturiuose būgnuose, tačiau 

kiekviename būgne gali būti tik po vieną laukinį simbolį. Laukiniai ir sklaidos („scatter“) 

simboliai negali atsirasti tame pačiame būgne tuo pačiu metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliams aktyvuojami 10 nemokami 

sukimai.  

• Pakartotinai išsukus 10 nemokamų sukimų, lošėjui suteikiami papildomi 10 nemokami 

sukimai, kurie pridedami prie esamų nemokamų sukimų skaičiaus. Nemokamų sukimų metu 

naudojamas specialus būgnų rinkinys. 

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

funkciją. 

 

Išmokėjimai: 

 

   
 

  

x5 600 x5 150 x5 75 x5 7.5 x5 7.5 x5 3.75 

x4 24 x4 7.5 x4 3.75 x4 2.25 x4 2.25 x4 1.5 

x3 6 x3 1.5 x3 0.75 x3 0.45 x3 0.45 x3 0.3 

x2 2.4 x2 0.15 x2 - x2 - x2 - x2 0.15 

      

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

x4 1.5 x4 1.5 x4 1.5 x4 0.75 x4 0.75 x4 0.75 

x3 0.3 x3 0.3 x3 0.3 x3 0.15 x3 0.15 x3 0.15 

x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - x2 - 

 

 

2.1603 „Karšta Aušra“ („Hot Sunrise“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 200 € 
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„Karšta Aušra“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius. Laiminti kombinacija gali būti sudaryti 

tik iš laukinių simbolių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos ratas („Wheel Bonus“) 

 

• Būgnuose pasirodę 9 vienodi simboliai (įskaitant ir laukinį simbolį), suteikiama pilno namo 

(„full house“) kombinacija ir premijos rato funkcija. 

• Lošiama dviem etapais. Kiekviename etape premijos ratas padalijamas į 10 dalių: pirmajame 

etape yra aštuoni daugikliai ir dvi galimybės patekti į kitą etapą, antrajame – visi laukai 

daugikliai. 

 

Pakartotiniai sukimai 

 

• Kai dviejuose būgnuose išsukami vienas ant kitos esantys sukrauti („stacked“) simboliai, 

lošėjui suteikiama galimybė patekti į pakartotinių sukimų lošimą.  

• Pakartotinių sukimų metu 2 būgnai su vienodais simboliais lieka savo vietose, sukasi tik likęs 

būgnas. 

 

Išmokėjimai: 

 

 

 
   

x3 16 x3 5 x3 4 x3 3 x3 1.4 

Maksimali laimėjimo suma: 40 631,25 € 
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x3 1.2 x3 1 x3 0.8 x3 0.4 

 

 

2.1604 „Laimingi Simboliai“ („Lucky Symbols“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimingi Simboliai“- 3 būgnų, 3 eilučių i 27 laimėjimo būdų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simboliams suteikiama 15 nemokamų 

sukimų.  

• Visi 4 simboliai – žuvies („fish“), vėžlio („turtle“), varlės („frog“), foo šuns („foo dog“) – 

sukrauti simboliai. 

• Jei būgnuose iškrenta 9 vienodi simboliai suteikiamas trigubas laimėjimas. 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti visuose būgnuose, tačiau kiekviename būgne gali atsirasti tik 

po vieną sklaidos simbolį. Laukiniai („Wild“) ir sklaidos simboliai negali atsidurti tame 

pačiame būgne tuo pačiu metu. Būgnuose pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos simbolių 

suteikiami 15 nemokamų sukimų. Laiminti kombinacija negali būti sudaryta vien iš sklaidos 

simbolių.  

• Laukinis simbolis atsiranda visuose būgnuose ir pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos simbolį. Kiekviename būgne gali atsirasti tik vienas laukinis simbolis. Laiminti 

kombinacija negali būti sudaryta vien iš laukinių simbolių. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x3 50 x3 20 x3 10 x3 5 x3 5 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 50 000 € 
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x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 

15 

nemokami 

sukimai 

 

 

2.1605 „Magiškasis Medžiotojas“ („Magic Hunter“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Magiškasis Medžiotojas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti tik 3 būgne ir pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus 

baltąjį laukinį („wite wild“), tamsųjį laukinį („dark wild“) ir sklaidos („scatter“) simbolius.  

Laukinis simbolis visus blogus lošimo simbolius pakeičia gerais, o visus gerus – blogais, 

įskaitant baltąjį laukinį ir tamsųjį laukinį simbolius.  

• Atsiradus 2 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiamas 1 pakartotinis sukimas, kurio 

daugiklis yra visų ekrane esančių sklaidos simbolių kiekis.  

• Tamsusis laukinis simbolis gali atsirasti tik 4 būgne ir pakeisti visus blogus simbolius. Šis 

simbolis gali padėti laimėti tik sudarydamas laiminčias kombinacijas su kitais blogais 

simboliais. 

• Baltasis laukinis simbolis gali atsirasti tik 2 būgne ir pakeisti visus gerus simbolius. Baltasis 

laukinis simbolis gali padėti laimėti tik sudarydamas laiminčią kombinaciją su kitais gerais 

simboliais.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Išsukus baltą („white“) simbolį 2-ame būgne, tamsųjį („dark“) simbolį 4-ame būgne ir laukinį 

simbolį 3-ame būgne, suteikiami 7 nemokami sukimai.  

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: 25 000 € 
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• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. Nemokamų sukimų funkcijos metu naudojamas papildomas būgnų rinkinys.  

• Jei nemokami sukimai laimimi pakartotinių sukimų lošimo metu, bendras nemokamų sukimų 

metu laimėtas laimėjimas dauginamas iš paskutiniojo pakartotinio sukimo daugiklio.  

• Jei nemokamas sukimas ir 1 pakartotinis sukimas laimimi to paties sukimo metu, 

pakartotiniai sukimai lošiami po nemokamų sukimų funkcijos, o tiek nemokami sukimai, tiek 

1 pakartotinis sukimas turės x2 daugiklį. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

Baltieji (geri) simboliai 

     

x5 25 x5 7.5 x5 5 x5 3.75 x5 3.75 

x4 5 x4 2.5 x4 1.5 x4 0.75 x4 0.75 

x3 1.5 x3 0.75 x3 0.5 x3 0.25 x3 0.25 

Tamsieji (blogieji) simboliai 

     

x5 25 x5 7.5 x5 5 x5 3.75 x5 3.75 

x4 5 x4 2.5 x4 1.5 x4 0.75 x4 0.75 

x3 1.5 x3 0.75 x3 0.5 x3 0.25 x3 0.25 

 

 

x5 100 

x4 20 

x3 5 

 

 

2.1606 „Ramzio Iškilimas“ („Ramses Rising“) 

Bendroji informacija: 
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„Ramzio Iškilimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Iš lošimo statymo dauginami tik sklaidos („scatter“) simbolių laimėjimai. 

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

Laukiniai simboliai gali atsirasti trijuose viduriniuose būgnuose, tačiau viename iš trijų būgnų 

gali atsirasti tik vienas laukinis simbolis. Laiminčios kombinacijos nesudaromos tik iš 

laukinių simbolių. Laukinis simbolis gali padėti laimėti tik sudarydamas laiminčią 

kombinaciją su kitais simboliais. Kai sustabdomi visi būgnai trijuose viduriniuose būgnuose 

matomas tik vienas sklaidos arba laukinis simbolis. 

• Sklaidos simboliai, pagrindinio lošimo metu, atsiranda visuose būgnuose. Laiminti 

kombinacija gali susidėti vien iš sklaidos simbolių. Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos 

simbolių suteikiama 12 nemokamų sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Papildomi nemokami sukimai suteikiami šiais atvejais: 

o Nemokamų sukimų metu išsukus 1 laukinį simbolį lošėjui suteikiamas papildomas 1 

nemokamas sukimas; 

o Nemokamų sukimų metu išsukus 2 laukinius simbolius lošėjui suteikiami papildomi 3 

nemokami sukimai; 

o Nemokamų sukimų metu išsukus 3 laukinius simbolius lošėjui suteikiami papildomi 5 

nemokami sukimai. 

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

funkciją.  

• Nemokamų sukimų funkcijoje naudojami specialūs būgnai. 

 

Lazerio funkcija 

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 25 000 € 
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• Nemokamų sukimų lošimo metu pasirodžius pirmam laukiniam simboliui, sekančių 

nemokamų sukimų metu plunksnos („feather“) simbolis tampa heka („heka“) simboliu. 

• Lošimo tinklelyje pasirodžius antrajam laukiniam simboliui, sekančių nemokamų sukimų 

metu plunksnos ir hekos simboliai tampa skarabėjaus („scarabeus“) simboliais.  

• Lošimo tinklelyje pasirodžius trečiajam laukiniam simboliui, sekančių nemokamų sukimų 

metu plunksnos, hekos ir skarabėjaus simboliai tampa anko („ankh“) simboliais. 

• Lošime pasirodžius ketvirtajam laukiniam simboliui, sekančių nemokamų sukimų metu 

plunksnos, hekos, skarabėjaus ir anko simboliai tampa kobros („cobra“) simboliais.  

• Lošime pasirodžius penktajam laukiniam simboliui, sekančių nemokamų sukimų metu 

plunksnos, hekos, skarabėjaus, anko ir kobros simboliai tampa akies („eyes“) simboliu. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

      

x5 50 x5 40 x5 30 x5 25 x5 20 x5 20 

x4 25 x4 20 x4 12.5 x4 10 x4 5 x4 5 

x3 10 x3 5 x3 2 x3 2 x3 1 x3 1 

     

x5 10 x5 10 x5 10 x5 10 x5 50 

x4 2 x4 2 x4 2 x4 2 x4 20 

x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 2 

 

 

2.1607 „Karališka Karūna“ („Royal Crown“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 
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„Karališka Karūna“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Laukinis („Wild“) simbolis yra karūnos („crown“) simbolis, kuris atsiranda trijuose 

viduriniuose būgnuose, tačiau viename iš trijų būgnų gali atsirasti tik vienas laukinis simbolis. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 

• Jei pagrindinio lošimo metu atsiranda vienas ar daugiau laukinių simbolių, lošėjui suteikiama 

pakartotinių sukimų funkcija. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

    

x5 100 x5 50 x5 20 x5 20 

x4 50 x4 20 x4 5 x4 5 

x3 10 x3 5 x3 2 x3 2 

    

x5 15 x5 15 x5 10 x5 10 

Maksimali laimėjimo suma: 50 000 € 
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x4 3 x4 3 x4 2 x4 2 

x3 1 x3 1 x3 1 x3 1 

 

 

2.1608 „Įspūdingi 27“ („Stunning 27“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Įspūdingi 27“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 27 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Laiminčios kombinacijos prasideda pirmajame būgne. 

• Visų 4 vaisių simboliai (slyvos („plum“), citrinos („lemon“), vynuogių („grapes“), vyšnios 

(„cherry“) yra sukrauti („stacked“). Jei lošime atsiranda 9 vienodi vaisių simboliai ir sudaro 

simbolių sieną, laimėjimas patrigubinamas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x3 100 x3 40 x3 20 x3 16 x3 16 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 8 100 € 
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x3 2 x3 2 x3 2 x3 2 

 

 

2.1609 „Įspūdingai Karštas“ („Stunning Hot“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis yra žvaigždės („star“) simbolis. Sklaidos simboliai gali atsirasti 

visuose būgnuose, tačiau kiekviename būgne gali atsisukti tik vienas sklaidos simbolis.  

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolius sudaroma laiminti kombinacija. Laimėjimai galimi 

ir tik su sklaidos simboliais.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

Išmokėjimai: 

 

    

x5 1000 x5 100 x5 100 x5 40 

x4 200 x4 20 x4 40 x4 10 

x3 20 x3 3 x3 10 x3 4 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 50 000 € 
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x2 - x2 - x2 - x2 1 

    

x5 40 x5 40 x5 100 x5 40 

x4 10 x4 10 x4 40 x4 10 

x3 4 x3 4 x3 10 x3 4 

 

 

2.1610 „Įspūdingai Karštas Prabangus 20“ („Stunning Hot 20 Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Įspūdingai Karštas Prabangus 20“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis yra žvaigždės („star“) simbolis. Sklaidos simboliai gali atsirasti 

visuose būgnuose, tačiau kiekviename būgne gali atsisukti tik vienas sklaidos simbolis.  

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolius sudaroma laiminti kombinacija. Laimėjimai galimi 

ir tik su sklaidos simboliais.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

 

Išmokėjimai: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 12 625 € 



51 

 

    

x5 250 x5 50 x5 25 x5 10 

x4 50 x4 10 x4 10 x4 2.5 

x3 5 x3 2 x3 2.5 x3 1 

x2 - x2 - x2 - x2 0.25 

    

x5 10 x5 10 x5 25 x5 10 

x4 2.5 x4 2.5 x4 10 x4 2.5 

x3 1 x3 1 x3 2.5 x3 1 

 

 

2.1611 „Įspūdingas Sniegas“ („Stunning Snow“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Įspūdingas Sniegas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Sklaidos („scatter“) simbolis yra žvaigždės („star“) simbolis. Sklaidos simboliai gali atsirasti 

visuose būgnuose, tačiau kiekviename būgne gali atsisukti tik vienas sklaidos simbolis.  

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolius sudaroma laiminti kombinacija. Laimėjimai galimi 

ir tik su sklaidos simboliais.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti savo laimėjimą dalyvaudamas statymo funkcijoje.  

• Ekrane atsiranda dvi užverstos kortos. Lošėjas renkasi, kurios spalvos korta – juoda ar 

raudona – bus atversta.  

• Atspėjus kortos spalvą teisingai, lošėjo bendras laimėjimas padauginamas iš 2x daugiklio. Jei 

lošėjas neatspėja – laimėjimo suma prarandama ir lošimas baigiamas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 12 625 € 
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Išmokėjimai: 

 

    

x5 250 x5 50 x5 25 x5 10 

x4 50 x4 10 x4 10 x4 2.5 

x3 5 x3 2 x3 2.5 x3 1 

x2 - x2 - x2 - x2 0.25 

    

x5 10 x5 10 x5 25 x5 10 

x4 2.5 x4 2.5 x4 10 x4 2.5 

x3 1 x3 1 x3 2.5 x3 1 

 

 

2.1612 „Laukinis Džekas“ („Wild Jack“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinis Džekas“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 27 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos gali formuotis nuo kairiausio iki dešiniausio būgnų. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją. 

• Visi 4 vaisių simboliai (apelsino („orange“), arbūzo („watermelon“), vynuogių („grapes“), 

vyšnios („cherry“) yra sukrauti („stacked“) simboliai.  

• Jei būgnuose atsiranda 9 vienodi vaisių simboliai, laimėjimas trigubinamas. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis yra vagono („wagon“) simbolis. Sklaidos simboliai gali atsirasti 

visuose būgnuose, tačiau kiekviename būgne gali būti tik po vieną sklaidos simbolį. Laiminti 

kombinacija negali būti sudaryta tik iš sklaidos simbolių. 

• Laukiniai („Wild“) ir sklaidos simboliai negali atsirasti tame pačiame būgne tuo pačiu metu. 

• Laukinis simbolis yra Džeko simbolis. Laukiniai simboliai gali atsirasti visuose būgnuose ir 

pakeisti kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Kiekviename būgne gali atsirasti tik po 

vieną laukinį simbolį. Laiminti kombinacija gali būti sudaryta vien iš laukinių simbolių. 

 

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: 3 150 € 
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Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simbolių lošėjui suteikiama 15 nemokamų sukimų. 

• Pakartotinai išsuktas nemokamas sukimas suteikia 15 papildomų nemokamų sukimų, kurie 

pridedami prie bendro esamų sukimų skaičiaus.  

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

funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 

 

 

Išmokėjimai: 

 

     

x3 50 x3 20 x3 10 x3 5 x3 5 

    

x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 x3 0.5 

 


