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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

                                              2021 m.  gruodžio  mėn. 23  d. įsakymu Nr. DIE-826 

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 2.1657 iki 2.1720 imtinai. Minėtose 

taisyklėse aprašomi tiekėjo „Superloto“ 32 (trisdešimt du) (nuo 2.1657 iki 2.1688) A kategorijos 

lošimai ir 32 (trisdešimt du) (nuo 2.1689 iki 2.1720) B kategorijos lošimai. 

 

A kategorijos nuotolinių lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.1657 „Berserkeris Agardas“ („Agard the Berserker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Berskeris Asgardas“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai.  

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

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

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja papildomi 

sukimai (nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 papildomų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1658 „Drakonų Gaudytojas“ („Dragon Chaser“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Drakonų Gaudytojas“ – 5 būgnų ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių sklaidos („scatter“), premijos („bonus“) ir 

laukinis („wild“) simboliai.  

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja tiek 

papildomų sukimų (nemokamų sukimų), kiek buvo rasta sklaidos simbolių. Jei 3 ar daugiau 

sklaidos simbolių atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas 

pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Bet kurioje vietoje atsiradus 4 premijos simboliams, suteikiama papildomų 10 nemokamų 

sukimų. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1659 „Angliakasys“ („Miner“) 
 

 

 

 

 

 

 

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: 200 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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„Angliakasys“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami 5 nemokami sukimai. Jei 3 

ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1660 „Pasakų Knyga“ („Book of Tale“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pasakų Knyga“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei 

3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

2.1661 „Robotas Šefas“ („Robo Chef“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Robotas Šefas“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei 

3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1662 „Aštuonkojis Pabaisa“ („Octozilla“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aštuonkojis Pabaisa“ – 5 būgnų ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

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: 200 000 € 
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• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių sklaidos („scatter“) ir laukinis („wild“) 

simboliai.  

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1663 „Kripto Grandinė“ („Crypto Chain“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kripto Grandinė“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 8 standartiniai simboliai, tarp kurių yra ir laukinis („wild“) simbolis. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. Už laukinį simbolį išmokama kaip už 

standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną didžiausią vertę 

turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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2.1664 „Vaisikado“ („Fruitocado“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisikado“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių yra laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1665 „Brangakmenio Akmuo“ („Gem Stone“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Brangakmenio Akmuo“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1666 „Nindzės Paslaptys“ („Secrets of Ninja“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 „Nindzės Paslaptis“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1667 „Raumenų Galia“ („Muscle Power“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Raumenų Galia“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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2.1668 „Statymų Garažas“ („Bet Garage“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Statymų Garažas“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1669 „Skanus Laimėjimas“ („Tasty Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Skanus Laimėjimas“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1670 „Lenktyniaujanti Jėga“ („Racing Power“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Skanus Laimėjimas“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1671 „Karališki Turtai“ („Royal Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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2.1672 „Magiška Pūzlė“ („Magic Puzzle“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Magiška Pūzlė“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1673 „Fantazijos Brangakmeniai“ („Fantasy Gems“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Fantazijos Brangakmeniai“ – 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1674 „Didžiojo Londono Kelionė“ („The Great London Voyage“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Didžiojo Londono Kelionė“  - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1675 „Šaunūs Pinigai“ („Awesome Money“) 
 

 

 

 

 

 

„Šaunūs Pinigai“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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2.1676 „Deimantų Vagis“ („Diamond Theft“) 
 

 

 

 

 

 

„Deimantų Vagis“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1677 „Neišpasakoti Turtai“ („Untold Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Neišpasakoti Turtai“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

2.1678 „Nuožmūs Vikingai“ („Fierce Vikings“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuožmūs Vikingai“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 



17 

 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1679 „Turtingas Gyvenimas“ („Rich Life“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Turtingas Gyvenimas“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiami papildomi sukimai 

(nemokami sukimai): 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 7 papildomus sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Jei 3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1680 „Nedoras Džokeris“ („Wicked Joker“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

Bendroji informacija: 
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„Nedoras Džokeris“ − 3 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei 

3 ar daugiau sklaidos simboliai atsiranda nemokamų sukimų funkcijos metu, laimėjimas 

apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1681 „Las Vegasas“ („Las Vegas“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Las Vegasas“ - lošimas, kuriame galima lošti 4 skirtingus lošimus vienu metu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelio dešinėje pusėje yra 4 skirtingi lošimo langeliai, kuriuos galima atverti 

atskirai po vieną arba visus vienu metu, paspaudus mygtuką „ATVERTI VISKĄ”. 

• Pirmame lošime laimima, jei trys vienodi simboliai sutampa toje pačioje eilutėje.  

• Antrame lošime laimima, jei randamas simbolį “T” – tūzas.  

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 
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• Trečiame lošime laimima, jei viduryje esantis skaičius sutampa nors su vienu šonuose 

esančiais skaičiais.  

• Ketvirtame lošime laimima, jei vienoje eilutėje randamos dvi kauliukų vienodas sumas. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1682 „Kortelės“ („Cards“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Kortelės“ – lošimas, kurio tikslas yra surinkti laiminčią kortelių kombinaciją. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošėjas renkasi kortas, kokios jo manymu atsiras lošimo laukelyje. Jei jos sutampa, laimima. 

• Atsivertus 7 kortoms, lošėjas gali pakeisti pasirinktą kortą, spausdamas rodykles esančias 

viršuje arba apačioje kortos, arba paspaudęs mygtuką “BIM BAM”. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1683 „Laimės Ratas“ („Wheel of Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimės Ratas“ – lošimas, kuriame ratas sukamas automatiškai, kad būtų suteiktas atsitiktinis 

laimėjimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo ratą sudaro 24 segmentai su laimėjimo sumomis, kurios kinta atitinkamai su statymo 

suma.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 
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• Išsukus ratą, galimas laimėjimas rodomas kairėje lošimo laukelio pusėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1684 „Šefo Meniu“ („Chef‘s Menu“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Šefo Meniu“ – lošimas, kuriame lošėjas spėja paslėptus simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi atverti visas 3 šaldytuvo duris: visas vienu metu arba 

po vieną. 

• Lošimas laimimas, jei atidengus visas 3 šaldytuvo duris, randami 3 vienodi simboliai (po 

vieną sutampantį simbolį kiekviename stulpelyje).  

• Jei lošėjas randa daugiklį 2x, 3x arba 5x, jo laimėjimas dauginamas iš atitinkamo daugiklio.  

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1685 „Laimingosios Monetos“ („Lucky Coins“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimingosios Monetos“ – lošimas, kuriame reikia surinkti laimingas monetas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Pagrindiniame lošime vienas arba daugiau simbolių turi sutapti su laimingais simboliais, 

kurie rodomi viršutinėje lentelės vietoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 
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• Premijos lošime galima laimėti prizus, kurie slepiasi po keturiais premijos simboliais. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1686 „Deimantų Alėja“ („Diamond Valley“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Deimantų Alėja“ – lošimas, kuriame spėjami paslėpti deimantų simboliai. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 25 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima 

atverti po vieną arba visus vienu metu. 

• Jeigu sutampa 3, 4, arba 5 vienodi simboliai vertikaliai arba horizontaliai, laimimas prizas, 

nurodytas mokėjimo lentelėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1687 „Piramidės Turtai“ („Pyramid Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Piramidės Turtai“ – lošimas, kuriame reikia spėti paslėptus simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 9 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima 

atverti po vieną arba visus vienu metu. 

• Lošimas laimimas, jei atidengus visus simbolius randami trys vienodi simboliai (po vieną 

sutampantį simbolį kiekviename stulpelyje).  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 5 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 5 000 € 
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• Jeigu randami daugikliai x2, x3 arba x5, laimėjimas dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1688 „Super Sprogimas“ („Super Blast“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Super Sprogimas“ – lošimas, kuriame reikia spėti paslėptus simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 25 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima 

atverti po vieną arba visus vienu metu. 

• Jeigu sutampa 3, 4, arba 5 vienodi simboliai vertikaliai arba horizontaliai, laimima suma, 

nurodyta laimėjimo lentelėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

B kategorijos nuotolinių lošimų aprašymai išdėstomi taip: 
 

 

2.1689 „Berserkeris Agardas“ („Agard the Berserker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Berskeris Asgardas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

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

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1690 „Drakonų Gaudytojas“ („Dragon Chaser“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Drakonų Gaudytojas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių sklaidos („scatter“), premijos („bonus“) ir 

laukinis („wild“) simboliai.  

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Bet kurioje vietoje atsiradus 4 premijos simboliams, suteikiamas 1 papildomas nemokamas 

sukimas.  

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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2.1691 „Angliakasys“ („Miner“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Angliakasys“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1692 „Pasakų Knyga“ („Book of Tale“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pasakų Knyga“ – 5 būgnų 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.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

2.1693 „Robotas Šefas“ („Robo Chef“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Robotas Šefas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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2.1694 „Aštuonkojis Pabaisa“ („Octozilla“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aštuonkojis Pabaisa“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių sklaidos („scatter“) ir laukinis („wild“) 

simboliai.  

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1695 „Kripto Grandinė“ („Crypto Chain“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kripto Grandinė“ – 5 būgnų 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.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Lošime yra 8 standartiniai simboliai, tarp kurių yra ir laukinis („wild“) simbolis. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. Už laukinį simbolį išmokama kaip už 

standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną didžiausią vertę 

turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1696 „Vaisikado“ („Fruitocado“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisikado“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių yra laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1697 „Brangakmenio Akmuo“ („Gem Stone“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 
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„Brangakmenio Akmuo“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1698 „Nindzės Paslaptys“ („Secrets of Ninja“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 „Nindzės Paslaptis“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1699 „Raumenų Galia“ („Muscle Power“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Raumenų Galia“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1700 „Statymų Garažas“ („Bet Garage“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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„Statymų Garažas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1701 „Skanus Laimėjimas“ („Tasty Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Skanus Laimėjimas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1702 „Lenktyniaujanti Jėga“ („Racing Power“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Skanus Laimėjimas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už 

laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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2.1703 „Karališki Turtai“ („Royal Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karališki Turtai“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1704 „Magiška Pūzlė“ („Magic Puzzle“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Magiška Pūzlė“ – 5 būgnų 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.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1705 „Fantazijos Brangakmeniai“ („Fantasy Gems“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Fantazijos Brangakmeniai“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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2.1706 „Didžiojo Londono Kelionė“ („The Great London Voyage“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Didžiojo Londono Kelionė“  - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1707 „Šaunūs Pinigai“ („Awesome Money“) 
 

 

 

 

 

 

„Šaunūs Pinigai“ - 5 būgnų 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.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1708 „Deimantų Vagis“ („Diamond Theft“) 
 

 

 

 

 

 

„Deimantų Vagis“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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2.1709 „Neišpasakoti Turtai“ („Untold Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Neišpasakoti Turtai“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

2.1710 „Nuožmūs Vikingai“ („Fierce Vikings“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuožmūs Vikingai“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 
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• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1711 „Turtingas Gyvenimas“ („Rich Life“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Turtingas Gyvenimas“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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2.1712 „Nedoras Džokeris“ („Wicked Joker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nedoras Džokeris“ − 3 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir 

apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą 

sukimą (nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų 

funkcijos metu, laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami 

sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę.  

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

2.1713 „Las Vegasas“ („Las Vegas“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Las Vegasas“ -  lošimas, kuriame galima lošti 4 skirtingus lošimus vienu metu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Lošimo laukelio dešinėje pusėje yra 4 skirtingi lošimo langeliai, kuriuos galima atverti 

atskirai po vieną arba visus vienu metu, paspaudus mygtuką „ATVERTI VISKĄ”. 

• Pirmame lošime laimima, jei trys vienodi simboliai sutampa toje pačioje eilutėje.  

• Antrame lošime laimima, jei randamas simbolį “T” – tūzas.  

• Trečiame lošime laimima, jei viduryje esantis skaičius sutampa nors su vienu šonuose 

esančiais skaičiais.  

• Ketvirtame lošime laimima, jei vienoje eilutėje randamos dvi kauliukų vienodas sumas. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1714 „Kortelės“ („Cards“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Kortelės“ – lošimas, kurio tikslas yra surinkti laiminčią kortelių kombinaciją. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošėjas renkasi kortas, kokios jo manymu atsiras lošimo laukelyje. Jei jos sutampa, laimima. 

• Atsivertus 7 kortoms, lošėjas gali pakeisti pasirinktą kortą, spausdamas rodykles esančias 

viršuje arba apačioje kortos, arba paspaudęs mygtuką “BIM BAM”. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1715 „Laimės Ratas“ („Wheel of Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Laimės Ratas“ – lošimas, kuriame ratas sukamas automatiškai, kad būtų suteiktas atsitiktinis 

laimėjimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 5 € 
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• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo ratą sudaro 24 segmentai su laimėjimo sumomis, kurios kinta atitinkamai su statymo 

suma.  

• Išsukus ratą, galimas laimėjimas rodomas kairėje lošimo laukelio pusėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1716 „Šefo Meniu“ („Chef‘s Menu“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Šefo Meniu“ – lošimas, kuriame lošėjas spėja paslėptus simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi atverti visas 3 šaldytuvo duris: visas vienu metu arba 

po vieną. 

• Lošimas laimimas, jei atidengus visas 3 šaldytuvo duris, randami 3 vienodi simboliai (po 

vieną sutampantį simbolį kiekviename stulpelyje).  

• Jei lošėjas randa daugiklį 2x, 3x arba 5x, jo laimėjimas dauginamas iš atitinkamo daugiklio.  

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1717 „Laimingosios Monetos“ („Lucky Coins“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimingosios Monetos“ – lošimas, kuriame reikia surinkti laimingas monetas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Pagrindiniame lošime vienas arba daugiau simbolių turi sutapti su laimingais simboliais, 

kurie rodomi viršutinėje lentelės vietoje. 

• Premijos lošime galima laimėti prizus, kurie slepiasi po keturiais premijos simboliais. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1718 „Deimantų Alėja“ („Diamond Valley“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Deimantų Alėja“ – lošimas, kuriame spėjami paslėpti deimantų simboliai. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 25 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima 

atverti po vieną arba visus vienu metu. 

• Jeigu sutampa 3, 4, arba 5 vienodi simboliai vertikaliai arba horizontaliai, laimimas prizas, 

nurodytas mokėjimo lentelėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1719 „Piramidės Turtai“ („Pyramid Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Piramidės Turtai“ – lošimas, kuriame reikia spėti paslėptus simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
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• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 9 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima 

atverti po vieną arba visus vienu metu. 

• Lošimas laimimas, jei atidengus visus simbolius randami trys vienodi simboliai (po vieną 

sutampantį simbolį kiekviename stulpelyje).  

• Jeigu randami daugikliai x2, x3 arba x5, laimėjimas dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

2.1720 „Super Sprogimas“ („Super Blast“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Super Sprogimas“ – lošimas, kuriame reikia spėti paslėptus simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „ŽAISTI“ ir tuomet 

pradedamas lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 25 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima 

atverti po vieną arba visus vienu metu. 

• Jeigu sutampa 3, 4, arba 5 vienodi simboliai vertikaliai arba horizontaliai, laimima suma, 

nurodyta laimėjimo lentelėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 


