PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. DIE-52
UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais ir
stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.1721 ik 2.1748 imtinai. Minėtose taisyklėse
aprašomi tiekėjo „Playson“ 11 (vienuolika) (nuo 2.1721 iki 2.1731) ir tiekėjo „ELK“ 17
(septyniolika) (nuo 2.1732 iki 2.1748) A kategorijos lošimų automatų lošimai.
Lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1721 „3 Vaisių Laimėjimas: Dvigubas Smūgis“ („3 Fruits Win: Double Hit“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
250 000 €

„3 Vaisių Laimėjimas: Dvigubas Smūgis“ – 2 lošimo laukelių, kuriuose yra 5 būgnai, 3 eilutės ir 5
laimėjimo linijos, lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laiminčios kombinacijos išmokamos už 3 ar daugiau greta esančius ir toje pačioje laimėjimo
linijoje esančius simbolius.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimo linijos laimėjimas.
Laimėjimai už 5-ių simbolių derinius išmokami tik vieną kartą.
Laimėjimai už bendrą sklaidos („scatter“) simbolių skaičių abiejuose lošimo laukeliuose
išmokami neatsižvelgiant į laimėjimo linijas.

2.1722 „5 Laimingieji“ („5 Fortunator“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
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Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Min. 0.10 €
Maks. 100 €
82 000 €

„5 Laimingieji“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•
•

Karūnos simbolis veikia, kaip laukinis („wild“) simbolis, kuris plečiasi ant viso būgno, kad
suteiktų daugiau laimėjimo būdų.
Lošime taip pat yra 2 tipų sklaidos („scatter“) simboliai: auksiniai („gold“) ir deimantų
(„diamond“) simboliai, bei raudoni septynetai, suteikiantys didžiausias išmokas.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Jei laiminti
kombinacija sudaroma iš laukinio simbolio, jis išsiplečia per visą būgną. Laukiniai simboliai
pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Laimėjimai už sklaidos simbolius išmokami nepriklausomai nuo laimėjimo linijų.
Deimanto sklaidos („diamond scatter“) simboliai atsiranda ant 1, 3 ir 5 būgnų.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimo linijos laimėjimas.

2.1723 „9 Laimingi Faraonai“ („9 Happy Pharaohs“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
255 600 €

„9 Laimingi Faraonai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimo linijos laimėjimas.
Laimėjimai už faraono („pharaoh“) simbolius išmokami nepriklausomai nuo laimėjimo
linijos:
o 1 ir 5 būgne gali atsirasti 1 simbolis;
o 2 ir 4 būgne gali atsirasti 2 simboliai;
o 3 būgne gali atsirasti 3 simboliai.
3 sklaidos („scatter“) simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. Sklaidos simbolis gali
pasirodyti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

2

•

Nemokamų sukimų funkcijos metu būgnuose atsiranda daugiau faraono simbolių.
Nemokamų sukimų metu atsiradę 3 sklaidos simboliai aktyvuoja papildomus 10 nemokamų
sukimų.

2.1724 „Buivolo Jėga Mega Keliai“ („Buffalo Power Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
480 600 €

„Buivolo Jėga Mega Keliai“ – 6 būgnų, 2-6 eilučių ir 46656 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lošime yra laukinis („wild“), sklaidos („scatter“) ir 2 tipų premijos („bonus“) simboliai.
Nemokamų sukimų funkcijos metu laukiniai simboliai įgauna 2x daugiklį.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos, premijos ir jėgos
(„power“) simbolius. Laukinis simbolis pasirodo tik pagrindinio lošimo metu.
Laukinis x2 („wild x2“) simbolis padvigubina kiekvienos laimėjimo linijos, kurioje atsiranda
laukinis simbolis, laimėjimą.
6 ar daugiau premijos simbolių kombinacija aktyvuoja premijos lošimą. Laimėjimai už
premijos simbolius išmokami tik premijos lošimo metu.
6 ar daugiau jėgos simbolių kombinacija aktyvuoja premijos lošimą. Laimėjimai už jėgos
simbolius išmokami tik premijos lošimo metu.
3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja nemokamų
sukimų lošimą:
o 6 sklaidos simboliai suteikia 27 nemokamus sukimus;
o 5 sklaidos simboliai suteikia 22 nemokamus sukimus;
o 4 sklaidos simboliai suteikia 17 nemokamų sukimų;
o 3 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų.
Už sklaidos simbolius išmokų nėra.
Nemokamų sukimų lošimo metu laukinis simbolis tampa 2x laukiniu simboliu, kuris
padvigubina kiekvienos laimėjimo linijos laimėjimą.
Renkant jėgos simbolius galima laimėti didžiojo puodo („Jackpot“) lošimą:
o 2 jėgos simboliai suteikia 20x statymo suma;
o 3 jėgos simboliai suteikia 50x statymo suma;
o 4 jėgos simboliai suteikia 150x statymo suma;
o 5 jėgos simboliai suteikia 500x statymo suma (didysis puodas);
o 6 jėgos simboliai suteikia 2000x statymo suma (grandiozinis puodas).
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2.1725 „Erelio Jėga: Laikyk ir Laimėk“ („Eagle Power: Hold and Win“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
210 500 €

„Erelio Jėga: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Lošime yra tokie simboliai: laukinis („wild“), atakuojantys laukiniai („striking wild“),
sklaidos („scatter“), premijos („bonus“) bei jėgos („power“).
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos, premijos ir jėgos
simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti tik pagrindinio lošimo metu.
Atakuojantys laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos, premijos
arba jėgos simbolius. Kiekvienas atakuojantis laukinis simbolis aktyvuoja 3 laukinius
simbolius, kurie atsiranda atsitiktinėse pozicijose. Atakuojantys laukiniai simboliai pasirodo
tik nemokamų sukimų lošimo metu.
6 ar daugiau premijos arba jėgos simbolių kombinacija aktyvuoja premijos lošimą. Premijos
simbolio laimėjimai išmokami tik premijos lošimo metu.
3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. Sklaidos simbolis gali
pasirodyti tik pagrindinio lošimo metu, 2, 3 ir 4 būgnuose. Už sklaidos simbolį išmokų nėra.
Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvienas iškritęs naujas
premijos arba jėgos simbolis vėl nustato 3 pakartotinių sukimų skaičių. Premijos lošimas
lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu.
Premijos simbolio laimėjimas padvigubėja, kai visas lošimo laukas užpildomas premijos ir
(arba) jėgos simboliais.
Pasibaigus pakartotiniams sukimams, būgnai gali suktis dar vieną kartą ir suteikti daugiau
jėgos simbolių. Aktyvuoti jėgos sukimą galima tik tada, kai yra mažiau nei 5 jėgos simboliai,
o lauke – bent vienas tuščias langelis. Jėgos sukimo metu ant būgnų pasirodo tik jėgos
simboliai.
Renkant jėgos simbolius galima laimėti didžiojo puodo („Jackpot“) lošimą:
o 2 jėgos simboliai suteikia 20x statymo suma;
o 3 jėgos simboliai suteikia 50x statymo suma;
o 4 jėgos simboliai suteikia 150x statymo suma;
o 5 jėgos simboliai suteikia 500x statymo suma.
Nemokamų sukimų lošime kiekvienas iškritęs atakuojantis laukinis simbolis paskleidžia 3
laukinius simbolius, kurie iškrenta atsitikinėse pozicijose. Laukinis daugiklis padidėja
kaskart, kai laukinis simbolis pasklinda laukelyje su esamu laukiniu simboliu.
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•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.

2.1726 „Aukso Ranka („Hand of Gold“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
149 800 €

„Aukso Rankos“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

•
•

•

3 ar daugiau premijos („bonus“) simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Laimėjimai
už premijos simbolius išmokami nepriklausomai nuo laimėjimo linijos.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolį.
Laukinis simbolis gali atsirasti tik auksinio prisilietimo („Golden Touch“) funkcijos metu.
Auksinio prisilietimo funkcija veikia kaip nemokamų sukimų funkcija, kurią aktyvuoja
premijos simboliai.
Premijos simbolis veikia kaip sklaidos („scatter“) simbolis, sudarantis laiminčią kombinaciją,
nepriklausomai, kurioje laimėjimo linijoje iškrenta.
Dievo rankos („Hand of Gold“) simbolis atsiradęs būgnuose aktyvuoja auksinio prisilietimo
funkciją. Sukimo metu būgnuose gali atsirasti maksimaliai 6 dievo rankos simboliai, kurie
atsitiktine tvarka parenka vieną iš ant būgnų esančių simbolių, išskyrus premijos simbolį, ir
paverčia visus identiškus simbolius laukiniais simboliais.
3 ar daugiau premijos simbolių, atsiradusių pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją. Kiekvieno sukimo metu suteikiamas bent vienas dievo rankos simbolis.
3 ar daugiau premijos simbolių, atsiradusių nemokamų sukimų funkcijos metu, papildomai
suteikia 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų lošimas lošiamas su paskutiniu nustatytu
statymu.
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.

2.1727 „Karšti Degantys Laimėjimai“ („Hot Burning Wins“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
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Maksimali laimėjimo suma:

Maks. 100 €
15 000 €

„Karšti Degantys Laimėjimai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

9 identiški vaisių simboliai lošimo tinklelyje padvigubina laimėjimą.
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

2.1728 „Karštos Monetos: Laikyk ir Laimėk“ („Hot Coins: Hold and Win“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
138 700 €

„Karštos Monetos: Laikyk ir Laimėk“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius.
3 ar daugiau premijos („bonus“) simbolių aktyvuoja premijos lošimą. Premijos lošimo
pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvienas naujas būgnuose atsiradęs premijos
simbolis užpildo bet kurią horizontalią eilutę, tuomet jų vertės pridedamos prie bendrojo
laimėjimo, kiti simboliai išnyksta.
Premijos lošimas tęsiamas tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai. Pasibaigus premijos
lošimui, visos premijos simbolių vertės sudedamos ir išmokamas bendras laimėjimas.
Lošime taip pat yra 3 didžiojo puodo funkcijos:
o Mažasis puodas („Mini Jackpot“) – atsitiktinai lošimo metu atsiradęs mažos premijos
(„mini bonus“) simbolis aktyvuoja mažojo puodo lošimą;
o Didelis puodas („Major Jackpot“) – atitiktinai lošimo metu atsiradęs didelės premijos
(„major bonus“) simbolis aktyvuoja didelio puodo lošimą;
o Didysis puodas („Grand Jackpot“) – atsitiktinai lošimo metu didžiosios premijos („grand
bonus“) simbolis aktyvuoja didžiojo puodo lošimą.
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.

2.1729 „Turtingi Deimantai: Laikyk ir Laimėk“ („Rich Diamonds: Hold and Win“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
209 500 €

„Turtingi Deimantai: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir premijos
(„bonus“) simbolius.
3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Sklaidos
simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu.
6 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja premijos lošimą. Laimėjimas nurodomas simbolio
pinigine valiuta ir būna nuo 1x iki 24x visos statymo sumos. Laimėjimai už premijos simbolį
išmokami tik premijos lošimo metu.
Didelis („Huge“) simbolis gali užimti 2, 3 arba 4 būgnus ir atsirasti nemokamų sukimų
funkcijos metu.
Didelis sklaidos („Huge Scatter“) simbolis, atsiradęs būgnuose nemokamų sukimų lošime,
aktyvuoja papildomus 3 nemokamus sukimus.
Didelis premijos („Huge Bonus“) simbolis, atsiradęs būgnuose nemokamų sukimų lošime,
aktyvuoja premijos lošimą ir išmoka atsitiktinę vertę, lygią šešių skirtingų premijos simbolių
vertei, kuri gali padidėti iki 200x viso statymo.
Pagrindinio lošimo metu atsiradę 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 5 nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų metu 2, 3 ir 4 būgnai sukami, kaip vienas didelis simbolis.
Premijos lošimo metu iškrenta tik premijos simboliai. Kiekvienas naujai iškritęs simbolis
papildomai aktyvuoja 3 pakartotinius sukimus. Premijos lošimas tęsiamas tol, kol baigiami
pakartotiniai sukimai arba visi būgnų langeliai užpildomi premijos simboliais. Premijos
lošimas lošiamas su paskutiniu nustatytu statymu.
Lošime taip pat yra 3 didžiojo puodo funkcijos:
o Mažasis puodas („Mini Jackpot“) – atsitiktinai lošimo metu atsiradęs premijos simbolis
aktyvuoja mažojo puodo lošimą, kurio vertė 30x viso statymo;
o Didelis puodas („Major Jackpot“) – atitiktinai lošimo metu premijos simbolis aktyvuoja
didelio puodo lošimą, kurio vertė yra 100x viso statymo;
o Didysis puodas („Grand Jackpot“) – premijos lošimo metu visam lošimo tinkleliui
pasidengus premijos simboliais, aktyvuojamas didžiojo puodo lošimas, kurio vertė yra
2000x viso statymo.
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.
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2.1730 „Karališkos Monetos: Laikyk ir Laimėk“ („Royal Coins: Hold and Win“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
425 900 €

„Karališkos Monetos: Laikyk ir Laimėk“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•

•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius pagrindinio lošimo metu.
Premijos („Bonus“) simbolis atsiranda tik 1 ir 3 būgnuose. Laimėjimai už premijos simbolį
išmokami tik per premijos lošimą, o simbolio vertės nurodomos pinigine valiuta nuo x1 iki
x15 statymo suma.
3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja premijos lošimą ir karališkos premijos („royal
bonus“) funkciją. Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Premijos
lošimo metu būgnuose iškrenta tik premijos arba karališkos premijos („royal bonus“)
simboliai.
Kiekvienas naujai atsiradęs simbolis premijos lošimo metu, papildomai aktyvuoja 3
pakartotinius sukimus. Premijos lošimas tęsiamas tol, kol baigiami pakartotiniai sukimai arba
visi būgnai užpildomi premijos simboliais.
Karališkos premijos simbolis gali atsirasti tik 2 būgne ir užfiksuoti premijos lošimą būgnuose.
Atsiradęs karališkos premijos simbolis surenka visas matomas vertes ir prideda jas prie savo
vertės, įskaitant mažąją premiją („mini bonus“), didelę premiją („grand bonus“) ir didžiąją
premiją („grand bonus“).
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.

2.1731 „Egipto Dvasia: Laikyk ir Laimėk“ („Spirit of Egypt: Hold and Win“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
600 000 €
„Egipto Dvasia: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
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•
•
•

•

•

•

•
•

Sukrauti laukiniai („Stacked Wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
sklaidos („scatter“) ir skarabėjaus („scarab“) simbolius.
6 ar daugiau skarabėjaus premijos („bonus scarab“) simbolių aktyvuoja premijos lošimą. Už
skarabėjaus premijos simbolį išmokų nėra.
3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 10 nemokamų
sukimų. Sklaidos simbolis gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindiniame lošime. Už
sklaidos simbolį išmokų nėra.
Premijos lošimo pradžioje lošimo tinklelis padidėja iki 5x7, skarabėjaus simboliai atsitiktinai
pasklinda virš būgnų ir suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Tuščiose pozicijose gali atsirasti
tik skarabėjaus ir premijos prizo simboliai.
Premijos lošimas tęsiamas tol, kol baigiami pakartotiniai sukimai arba premijos simboliais
užpildomi visų būgnų laukeliai. Premijos lošimas lošiamas ta statymo suma, kuri buvo
naudojama aktyvuojant šią funkciją.
Premijos lošimo metu atsiranda funkcijos:
o Mažoji premija („Mini bonus“) – atsitiktinai premijos lošimo metu atsiradus mini
premijos simboliui, aktyvuojama mažosios premijos funkcija su 25x viso statymo suma;
o Didelė premija („Major bonus“) – premijos lošimo metu atsitiktinai atsiradęs didelės
premijos simbolis aktyvuoja didelės premijos funkciją su 250x viso statymo suma;
o Didžioji premija („Grand bonus“) – premijos lošimo metu atsitiktinai atsiradęs didžiosios
premijos simbolis aktyvuoja didžiosios premijos funkciją su 5000x viso statymo suma.
Aktyvavus vieną iš šių funkcijų, bet kuris premijos prizo simbolis virsta skarabėjaus simboliu.
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.

2.1732 „Lankytojai“ („Visitors“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
1 000 000 €
„Lankytojai“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 3125 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokama tik už didžiausią
laimėjimo linijos laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos sklaidos
(„bonus scatter“) ir pakartotinių sukimų sklaidos („respin scatter“) simbolius. Už visus
laukinius simbolius išmokama kaip už didžiausios vertės simbolius.
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•
•
•
•
•
•
•

•

2 pakartotinių sukimų sklaidos simboliai, atsiradę 1 ir 5 būgne, pagrindinio lošimo metu
aktyvuoja pakartotinį sukimą su šiomis pakartotinių sukimų funkcijomis:
Pagrobimas („Abduction“): maksimalus laimėjimo daugiklis – 15x – taikomas pakartotinio
sukimo laimėjimams;
Didelis o spindulys („Big o Beam“): išmokų simbolis išsiplečia iki 2x2 arba 3x3 simbolio bei
tampa fiksuotu simboliu pakartotinių sukimų metu;
Ateivių išpuolis („Alien Attack“): fiksuotas laukinis simbolis pridedamas prie būgnų.
Pakartotinių sukimų funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai.
3 premijos sklaidos simboliai, atsiradę 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja
nemokamų sukimų premijos funkciją.
Premijos lošimas lošiamas 25-iais mini būgnais, sudarytais iš tuščių laukelių, sidabrinių
erdvėlaivių ir auksinių erdvėlaivių simbolių. Už sidabrinį erdvėlaivį išmokama, kaip 1x
statymo laimėjimas. Tuomet aplink būgną statoma siena su laimėjimo daugikliu, taikomu
tolesniems laimėjimams siena apjuostuose laukeliuose.
Sienos laimėjimo daugiklis prasideda nuo 2x ir yra dvigubinamas tolesniems laimėjimams
siena apjuostuose laukeliuose. Bet kokios vertikaliai greta viena kitos esančios sienos
sujungiamos, suformuojant bendrą sieną su didžiausiu atitinkamu sienos daugikliu. Auksinio
erdvėlaivio simbolis nereiškia laimėjimo, tačiau dvigubina visų sienų laimėjimo daugiklius
tolesniems sukimams.

2.1733 „Nitropolis“ („Nitropolis“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
1 000 000 €
„Nitropolis“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 102976 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokama tik už didžiausią laimėjimo
linijos laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolį. Už laukinius simbolius išmokama, kaip už didžiausios vertės simbolius. Nemokamų
sukimų funkcijos metu sklaidos („scatter“) simbolis pakeičiamas laukiniu simboliu.
Nitro būgnas („Nitro Reel“) visuomet uždengia bent dviejų simbolių vietas. Nitro būgno
dydis taip pat gali būti 4, 6, 8 10 arba 12 simbolių grupės.
Premijos simbolis gali atsirasti Nitro būgne, tačiau bus skaičiuojamas tik kaip vienas,
nepaisant Nitro būgno dydžio, o laimėjimo būdų skaičius bus sumažintas. Nitro būgno dydis
išlieka, kai premijos simbolis išsukamas, tuomet padidėja laimėjimo būdų skaičius.
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•

•

•
•

Nitro būgnas gali atsirasti pradinio sukimo metu ir atsitiktinai, kai du vertikaliai greta vienas
kito esantys simboliai pakartotinai sukami po laimėjimo. Nemokamų arba pakartotinių
sukimų metu Nitro būgnas gali padidėti atsitiktinai.
3 ar daugiau premijos simbolių kombinacija pagrindinio lošimo metu aktyvuoja premijos
lošimą su nemokamais sukimais:
o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų;
o 4 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų;
o 5 premijos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų;
o 6 premijos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus.
Premijos lošime pasirodę 3 ar daugiau premijos simbolių papildomai suteikia nemokamus
sukimus.
Už sklaidos simbolį išmokama tik tada, kai simbolis, parinktas sklaidos laimėjimui premijos
lošime, atsiranda ir laimėjime pagrindinio lošimo metu.

2.1734 „Katmandu Auksas“ („Katmandu God“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
1 000 000 €
„Katmandu Auksas“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas, kuriame laimėjimo būdų
skaičius gali padidėti iki 531441.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•
•
•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokama tik už didžiausią laimėjimo
linijos laimėjimą.
Visi žemos, vidutinės ir aukštos vertės bei laukiniai („wild“) simboliai gali būti keturių
dydžių: standartinis 1x1, super 2x2, mega 3x3 ir epinis 4x4.
Laukinis simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus premijos („bonus“) ir ledo alpinisto
(„ice climber“) simbolius.
2 ar daugiau ledo alpinisto simbolių pagrindinio ir premijos lošimo metu aktyvuoja simbolių
keitimą, jei nėra papildomų laimėjimų. Ledo alpinisto simbolis ir visi simboliai tiesiai virš jo
pakeičiami atskirais išmokamais simboliais.
Jei ledo alpinisto funkcija pereina per didįjį simbolį („big symbol“), toks simbolis
pakeičiamas pateiktu to paties dydžio simboliu.
Jei ledo alpinisto funkcija pereina per išsiplečiančių laimėjimų („expanding win“) simbolius,
išsiplėtimo funkcija lieka savo vietoje ir yra taikoma naujam simboliui.
Jei ledo alpinisto funkcija yra aktyvuojama 8 lošimo tinklelio eilutėje, pridedama papildoma
9 simbolių eilė.
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•

•

•
•
•

3 arba daugiau premijos simbolių kombinacija pagrindinio arba premijos lošimo metu
suteikia nemokamus kritimus („free drops“):
o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų kritimų;
o 4 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų kritimų;
o 5 premijos simboliai suteikia 20 nemokamų kritimų;
o 6 premijos simboliai suteikia 25 nemokamus kritimus.
3 ar daugiau premijos simbolių premijos lošimo metu aktyvuoja papildomus nemokamus
kritimus. Daugiklis išlieka tarp kritimų ir taikomas visiems tolimesniems nemokamiems
kritimams premijos lošime.
Nemokamų kritimų funkcija tęsiama tol, kol nebelieka nemokamų kritimų arba pasiekiamas
maksimalus laimėjimas.
Premijos pirkimo funkcija garantuoja lošimą su 3-6 premijos simboliais ir patekimą į
premijos lošimą už 100x pasirinkto statymo suma.
Super premijos pirkimo funkcija garantuoja lošimą su 3-6 premijos simboliais ir patekimą į
premijos lošimą už 10x pasirinkto statymo suma.

2.1735 „Nokauto Deimantai“ („Knockout Diamonds“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
250 000 €

„Nokauto Deimantai“ – 3 būgnų, 2 eilučių ir 1 laimėjimo linijos lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokama tik už didžiausią laimėjimo
linijos laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolį.
X2 daugiklio laukinis („X2 Multiplier wild“) pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos
simbolį ir padaugina laimėjimą x2.
X3 daugiklio laukinis („X3 Multiplier wild“) pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos
simbolį ir padaugina laimėjimą x3.
3 premijos simboliai laimėjimo linijoje aktyvuoja nokauto sukimus („knockout spins“). 3
premijos simboliai nokauto sukimų metu garantuoja maksimalų laimėjimą.
Premijos funkcijos lošime premijos simboliai yra nuolat renkami. Kai premijos funkcija
baigiasi, lošėjui suteikiamas surinktų premijos simbolių laimėjimas. Maksimaliai galima
surinkti ne daugiau, nei 10 simbolių.
12

•
•

•

Lošime taip pat yra ringo ūžesio („ringside rumble“) funkcija, kuri aktyvuojama, kai identiškų
simbolių kombinacija atsiranda 1 ir 2 būgnuose. Tuomet suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
3 premijos simboliai pagrindinio arba ringo ūžesio funkcijos metu aktyvuoja premijos lošimą
su 3 nemokamais sukimais. Jei tuo pačiu metu aktyvuojamas premijos ir ringo ūžesio lošimas,
nokauto sukimai lošiami prieš prasidedant ringo ūžesio funkcijai. Bet koks laimėjimas arba
papildomas premijos simbolis laimėjimo linijoje su nokauto sukimu atstato likusių
nemokamų sukimų skaičių į 3.
Premijos simboliai premijos lošimo metu yra nuolatos renkami. Kai premijos lošimas
baigiasi, lošėjui suteikiamas surinktų simbolių laimėjimas. Galima surinkti ne daugiau, kaip
10 simbolių.

2.1736 „Miss Laukinė Ugnis“ („Miss Wildfire“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
500 000 €
„Mis Laukinė Ugnis“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 466 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•
•

•

•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokama tik už didžiausią laimėjimo
linijos laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos sklaidos
(„bonus scatter“) simbolį. Vien iš laukinių simbolių sudaryta kombinacija išmokama, kaip
didžiausios vertės.
Rąsto simbolis yra išmokos simbolis. Laukinis simbolis uždega gretimus rąsto simbolius ir
paverčia juos laukiniais simboliais, kurie toliau skleidžia gaisrą.
Miss laukinės ugnies („Miss Wildfire“) simbolis yra slenkantis laukinis simbolis,
aktyvuojantis pakartotinius sukimus.
Super miss laukinės ugnies („Super Miss Wildfire“) simbolis yra galingesnis miss laukinės
ugnies simbolis, kuris turi papildomą savybę – kol jis aktyvus būgnuose, nedegantys rąstai
išlieka.
3, 4, 5 arba 6 premijos simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje pagrindinio lošimo metu,
aktyvuoja nemokamų sukimų premijos lošimą, kuriam papildomai suteikiami 1, 2, 3 arba 4
miss laukinės ugnies simboliai, kurie atsiranda pirmojo sukimo metu, dešiniajame būgne.
Nemokami sukimai tęsiami tol, kol paskutinysis miss laukinės ugnies arba supper miss
laukinės ugnies simbolis palieka kairįjį būgną.
Nemokamų sukimų metu atsiradę rąsto simboliai renkami matuoklyje, o šiam prisipildžius
pereinama į naują nemokamų sukimų lygį. Tuomet būgnuose esantis simbolis su mažiausia
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išmoka pavirsta rąsto simboliu ir dešiniajame būgne atsiranda naujas miss laukinės ugnies
simbolių rinkinys.

2.1737 „Bomperiai“ („Bompers“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
500 000 €

„Bomperiai“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo
linijos laimėjimas.
Laimėjimai simbolių kritime surenkami ir tada visi simboliai laiminčioje kombinacijoje
pašalinami. Likę simboliai, išskyrus krentančios žvaigždės („shooting star“) simbolį, krenta
vertikaliai, slenka į kairę ir tada į dešinę pakartotinai, kol pasiekia atraminę padėtį.
Kai griūties („Avalanche“) funkcija baigiama, kito simbolio kritimo metu pridedama
papildoma simbolių eilė viršuje, taip padidinant laimėjimo būdų skaičių.
Laimėjimo būdų skaičius didėja kartu su didėjančiu eilučių skaičiumi:
o 4 eilutės – 4096 laimėjimo būdai;
o 5 eilutės – 15625 laimėjimo būdai;
o 6 eilutės – 46656 laimėjimo būdai;
o 7 eilutės – 117649 laimėjimo būdai;
o 8 eilutės – 262144 laimėjimo būdai.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus paslapties bombos
(„mystery bomb“), krintančios žvaigždės („shooting star“) ir premijos simbolius. Laiminti
kombinacija tik iš laukinių simbolių išmokama kaip didžiausios vertės kombinacija.

2.1738 „Grupės Čiuožykla“ („Cluster Slide“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
1 000 000 €
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„Grupės Čiuožykla“ – 7 stulpelių ir 8 eilučių lošimas, kuriame laimėjimai suteikiami už mažiausiai
5 simbolių grupę.
Lošimo taisyklės:
•
•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir
funkcijos laukinio („feature wild“) simbolius.
Lošime yra 5 skirtingi funkcijos laukiniai („feature wild“) simboliai, kurių kiekvienas turi
unikalią savybę, aktyvuojamą, kai funkcijos laukinis simbolis yra laiminčios kombinacijos
dalis.
Funkcijos laukiniai simboliai:
Padidina daugiklį 1 kartu ir pridedamas prie laiminčios kombinacijos
laimėjimo.
Pašalina visus tam tikro atsitiktinai parinkto tipo simbolius iš simbolių lentelės
ir pridedamas prie laiminčios kombinacijos laimėjimo.
Pagerina visus tam tikro atitiktinai parinkto tipo simbolius ir paverčia juos
aukštesnės vertės simboliais bei pridedami prie laiminčios kombinacijos
laimėjimo.
Pakeičia 2-4 išmokos simbolius laukinių pakaitiniais simboliais ir pridedami
prie laiminčios kombinacijos laimėjimo.
Praplečia atsitiktinį simbolį į 2x2 dydžio simbolį ir yra pridedamas prie
laiminčios kombinacijos laimėjimo.

•

•

•

•
•

Kiekvieno simbolių kritimo pradžioje pagrindinio lošimo metu, atsitiktinai parenkamas
funkcijos laukinis („feature wild“) simbolis, kuris rodomas generatoriuje virš simbolių
lentelės. Kiekvienas simbolis laiminčioje kombinacijoje naudojamas užpildant generatoriaus
matuoklį.
Kai generatoriaus matuoklis užsipildo, funkcijos laukiniai simboliai surenkami ir pridedami
prie esamo inventoriaus šalia generatoriaus. Tuomet matuoklis atstatomas ir generatoriuje
rodomas naujas atsitiktinis funkcijos laukinis simbolis.
Surinkus 5 funkcijos laukinius simbolius tame pačiame lošime, suteikiamas papildomas 5x
daugiklis, kuris pridedamas prie bendrojo daugiklio. Daugiklis taikomas visoms laiminčioms
kombinacijoms.
Simbolių lentelėje esant 3 ar daugiau premijos simboliams aktyvuojama premijos funkcija su
3 laukiniais lašų („wild drops“) simboliais.
Premijos lošimą sudaro 3 laukiniai lašai, kurių kiekvienas turi skirtingą laukinių simbolių
schemą, suteikiamą esamoje simbolių lentelėje. Pirmasis nemokamas sukimas paverčia
iškritusius premijos simbolius laukiniais simboliais ir prideda 3 papildomus laukinius
simbolius. Antrasis nemokamas sukimas prideda du 2x2 laukinius simbolius, o trečiasis
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•
•

nemokamas sukimas – po vieną 3x3 dydžio laukinį simbolį. Premijos lošimas gali būti
aktyvuotas pakartotinai.
3 ar daugiau premijos simbolių, atsirandančių lošimo laukelyje premijos lošimo metu,
aktyvuoja papildomus 3 laukinius lašus.
Lošime taip pat yra „X-iter“ funkcija, kuri turi 5 lygius:
o „X-iter“ 1: garantuoja 3 simbolių kritimą su daugikliu, kuris pradžioje yra 5x.
o „X-iter“ 2: garantuoja 3 simbolių kritimą, kurių metu ūsų simboliai yra surenkami ir
prislopinami po kiekvieno kritimo. Prislopinti ūsų simboliai vėl aktyvuojami galutinio
simbolių kritimo metu.
o „X-iter“ 3: garantuoja 3 simbolių kritimą, kurių metu funkcijos laukiniai simboliai
surenkami ir prislopinami po kiekvieno simbolių kritimo. Funkcijos laukiniai simboliai
vėl aktyvuojami galutinio simbolių kritimo metu.
o „X-iter“ 4: garantuoja lošimą su 3 ar daugiau premijos simbolių ir premijos funkcija.
o „X-iter“ 5: garantuoja lošimą su 3 ar daugiau premijos simbolių ir premijos funkcija.

2.1739 „Nitropolis 2“ („Nitropolis 2“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

„Nitropolis 2“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas, kuriame laimėjimo būdų skaičius
gali išaugti iki 191 102 976.
Lošimo taisyklės:
•
•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir
nitro sustiprinimo („nitro booster“) simbolius.
Visi simboliai ir nitro būgnai („nitro reel“), kurie yra laiminčios kombinacijos dalis,
pakartotinai sukami po vieną. Tuomet išmokama už naują rezultatą ir funkcija tęsiama tol,
kol neatsiranda naujų laiminčių kombinacijų.
Nitro būgnas visada uždengia dvi simbolių pozicijas ir jo dydis gali būti 4, 6, 8, 10 arba 12
simbolių. Nitro būgnas gali atsirasti kaip pradinis sukimas ir atsitiktinai, kai po laimėjimo
pakartotinai išsukami du simboliai, esantys greta kiti ir išdėstyti vertikaliai. Visi nitro būgnai,
premijos simboliai ir abiejų kelių („Both Ways“) funkcijos simbolis užfiksuojami vietoje.
Visi pagrindiniai būgnai, įskaitant nitro būgnus ir nitro sustiprinimo simbolius, sukami
pakartotinai. Jei nitro sustiprinimo būgne yra keli pakartotinių sukimų funkcijos simboliai,
vienu metu aktyvuojamas ir naudojamas tik 1 pakartotinis sukimas. Likę pakartotinių sukimų
simboliai sukant parkartotinai užfiksuojami vietoje.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Abiejų kelių funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro sustiprinimo būgne. Šios funkcijos
išmokėjimai vykdomi iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Abiejų kelių simbolis lieka
fiksuotas savo vietoje, kol nebėra pakartotinių sukimų arba laimėjimų.
Nitro laukinė („Nitro Wild“) funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro sustiprinimo būgne
ir vienas arba daugiau nitro būgnų sukasi atsitiktiniame to paties stulpelio būgne. Visi
simboliai nitro būgne bus išsukti kaip laukiniai simboliai. Nitro laukinė funkcija pakeičia
nitro būgnų simbolius laukiniais simboliais, jei nitro sustiprinimo būgne išsukami visi
sutampantys („All Match“) arba visi aukščiausios kokybės („All Premium“) funkcijos
simboliai.
Nitro sutapimo („Nitro Match“) funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro sustiprinimo
būgne ir vienas arba daugiau nitro būgnų sukasi atsitiktiniame to paties stulpelio būgne. Visi
nitro būgnuose išsukti simboliai sutaps su išmokų simboliu būgne kairėje.
Nitro pagerinimo („Nitro Upgrade) funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro sustiprinimo
būgne ir vienas arba daugiau nitro būgnų sukasi atsitiktiniame to paties stulpelio būgne.
Simbolių skaičius nitro būgnuose pagerinamas ir padidėja iki didesnio simbolių skaičiaus.
Visų laukinių („All Wild“) funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro sustiprinimo būgne ir
vienas arba daugiau nitro būgnų sukasi pagrindiniame būgne. Visi simboliai nitro būgnuose
bus išsukti kaip laukiniai simboliai. Visų laukinių funkcija yra viršesnė už visų sutampančių
(„All Match“) ir visų aukščiausios kokybės („All Premium“) funkcijas nitro būgne.
Visų sutampančių („All Match“) funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro sustiprinimo
būgne ir vienas arba daugiau nitro būgnų sukasi pagrindiniame būgne. Visi išsukti simboliai
visuose nitro būgnuose sutaps su išmokos simboliu būgne kairėje. Ant pirmojo būgno
besisukantis nitro būgnas nebus derinamas pagal jokį simbolį.
Visų aukščiausios kokybės („All Premium“) funkcija aktyvuojama, kai ji išsukama nitro
sustiprinimo būgne ir vienas arba daugiau nitro būgnų sukasi pagrindiniame būgne. Visi
simboliai kiekviename nitro būgne bus išsukti kaip vienas iš keturių didžiausio išmokėjimo
pagal išmokų lentelę simbolių.
3 ar daugiau premijos simbolių kombinacija pagrindiniuose būgnuose arba nitro būgnuose
pagrindinio lošimo metu aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją:
o 6 premijos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus;
o 5 premijos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų;
o 4 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų;
o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų režimu visi nitro būgnai užfiksuojami vietoje ir lieka lošime per likusius
nemokamus sukimus.

2.1740 „Tropinis Šaltis“ („Tropicool“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
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Maksimali laimėjimo suma:

Maks. 100 €
1 000 000 €

„Tropinis Šaltis“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 46 656 laimėjimo būdų skaičius.
Lošimo taisyklės:
•

•

•

•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda pagrindinio lošimo metu ir pakeičia visus kitus
simbolius, išskyrus bet kuriuos specialiuosius laukinius, premijos („bonus“) ir eilučių
sukeitimo funkcijos („Row Swap“) simbolius.
Paukščių simboliai atsiranda kaip 3 atskiri vienas virš kito esantys tos pačios spalvos
simboliai: galva, kūnas ir kojos, sudarantys visą paukštį. Kiekvienas simbolis atitinka bet
kurią tos pačios spalvos paukščio dalį ir už jį išmokama pagal išmokų lentelę.
Už 3 arba daugiau tos pačios spalvos paukščių simbolių išmokama net jei jie yra ne vienoje
eilutėje. Tai taikoma tik tais atvejais, kai yra visiškai surinkti tos pačios spalvos paukščių
simboliai, kurie nėra eilutės laimėjimo dalis.
3 ar daugiau premijos simbolių, atsiradusių bet kurioje lošimo laukelio vietoje kritimo
funkcijos metu, aktyvuoja nemokamų lašų („new drop“) premijos lošimą, kuris pradedamas
x1 daugikliu:
o 3 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų kritimų;
o 4 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų kritimų;
o 5 premijos simboliai suteikia 20 nemokamų kritimų;
o 6 ar daugiau premijos simbolių suteikia 25 nemokamus kritimus.
Premijos lošimas pradedamas su nauju simbolių rinkiniu lošimo laukelyje ir naujais
specialiaisiais simboliais. Specialieji simboliai tarp nemokamų kritimų lieka specialiajame
būgne. Užrakinti laukiniai („Locked Wild”) simboliai išlieka nemokamų kritimų metu, kol
visiškai sunaudojami.
Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.

2.1741 „Sapnų Nardytojas“ („Dream Diver“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
250 000 €
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„Sapnų Nardytojas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 178 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus pasirink mane („Pick
Me“) ir sukrautus laukinius („stacked wild“) simbolius.
Sukrautas simbolis yra 4x1 dydžio laukinis simbolis, kuris atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose bei
pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus pasirink mane simbolį. Išsukus vieną ar daugiau
sukrautų simbolių aktyvuojama sukrautų laukinių pakartotinių sukimų („Stacked Wilds
Respin“) funkcija.
3 pasirink mane simboliai aktyvuoja pasirink mane („Pick Me“) funkciją, kuri suteikia
laimėjimą arba aktyvuoja premijos lošimą.
Sukrautų laukinių pakartotinių sukimų funkcijos metu visi sukrauti laukiniai simboliai yra
pastumiami, kad uždengtų visą būgną ir suteikiami pakartotiniai sukimai. Suteikiamas tik
vienas pakartotinis sukimas, nepriklausomai nuo sukrautų laukinių simbolių, atsiradusių to
paties sukimo metu, skaičiaus.
Premijos lošimą sudaro 6 lygiai, iš kurių 5 yra „pasirink ir paspausk“ („Pick‘n‘click“) lošimai,
o paskutinis lygis – laimės ratas su daugikliais.
Pasirink mane premijos lošimas slepia vieną iš šių laimėjimų:
o Piniginį laimėjimą, kuris pridedamas prie premijos lošimo surinktų laimėjimų;
o Daugiklį, kuris yra paskirstomas tarp esamo lygio ir likusių lygių. Pasiskirstymas
pradedamas nuo 5 lygio ir tęsiamas į žemesnius lygius;
o Žadintuvą, kuris pabaigia premijos lošimą;
o Širdelę, kuri suteikia papildomą gyvybę panaikindama žadintuvą ir taip išlaikydama
lošėją premijos lošime;
o Rodyklę, kuri perkelia lošėją į kitą lygį.
o Sukauptas daugiklis pritaikomas premijos lošime surinktiems laimėjimams, kai premijos
lošimas baigiamas.
Sapnų ratas („Dream Wheel“) funkciją sudaro dvi laikrodžio rodyklės, kurios sukasi atskirai.
Lošėjui nuspaudus mygtuką STOP, laikrodis sustoja prie iš anksto nustatyto rezultato.
Kiekviena laikrodžio rodyklė suteikia daugiklį, kuris pridedamas prie bendro sukaupto
daugiklio.
Premijos lošimo pakartotinai aktyvuoti negalima.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošime taip pat yra „X-iter“ funkcija, kurioje yra 5 lygiai:
o „X-iter“ 1: garantuojamas lošimas su laimėjimu;
o „X-iter“ 2: garantuojami 3 sukimai su bent vienu sukrautu laukiniu („stacked wild“)
simboliu, kuris aktyvuoja sukrautų laukinių pakartotinių sukimų („Stacked Wilds
Respin“) funkciją su kiekvienu sukimu;
o „X-iter“ 3: garantuojamas lošimas, kuriame patenkama į premijos lošimą;
o „X-iter“ 4: garantuojamas lošimas, kuriame patenkama į premijos lošimą su didesniu
laimėjimu;
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o „X-iter“ 5: garantuojamas lošimas, kuriame patenkama į premijos lošimą su galimybe
patekti į galutinį sapnų rato funkcijos lygį.

2.1742 „Naktinė Trasa“ („Night Trax“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

„Naktinė Trasa“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 72 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius jungiamojoje laimėjimo linijoje,
išskyrus premijos simbolį.
3 premijos simboliai aktyvuoja premijos lošimą. Prasidėjus premijos lošimui, premijos
simboliai pakeičiami į 3 atsitiktinius daugiklius.
Laimėjimo linija aktyvuoja trasos pakartotinių sukimų („trax respin“) funkciją, kuri
pakartotinai suka visus nelaiminčius simbolius ir tęsia pakartotinius sukimus, kol nebelieka
išplėstinių laimėjimo linijų arba naujų laiminčių kombinacijų. Laimėjimai yra išmokami, kai
pakartotinių sukimų funkcija baigiasi.
3 premijos simboliai užfiksuojami savo vietose ir premijos lošimo pradžioje pavirsta
atsitiktinės vertės limpančiais („sticky“) daugikliais, kurie pridedami prie bendros daugiklių
sumos.
Daugiklio premijos lošimas pradedamas su 3 nemokamais sukimais. Kiekvienas besisukantis
daugiklis užfiksuojamas vietoje, o nemokamų sukimų skaitiklis vėl nustatomas į 3
nemokamus sukimus.
Pagerinimo daugiklio simbolis yra į dešinę nukreipta horizontali rodyklė. Pagerinimo
daugiklio rodyklės sujungia daugiklius ir pagerina savo pradinio daugiklio vertę iš kairės
pusės, o taip pat prideda tokią pačią daugiklio vertę daugikliui iš dešinės. Keli pagerinimo
daugiklio simboliai gali sujungti 2 daugiklius.
Jei daugiklio premijos lenta užpildoma daugikliais, visi išsukti daugikliai sudedami, o
nemokamų sukimų skaitiklis atstatomas. Tada nemokamų sukimų skaitiklis pradeda atgalinį
skaičiavimą ir prideda pradžioje surinktų daugiklių sumą prie daugiklių skaitiklio po vieną
kartą kiekvienam nemokamam sukimui.

2.1743 „Zulu Auksas“ („Zulu Gold“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

„Zulu Auksas“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas, kuriame laimėjimo būdų
skaičius gali išaugti net iki 262 144.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos, daugiklio,
laukinio vaikščiotojo („wild walker“) ir apmokestinto laukinio („charged wild“) simbolius.
Apmokestintas laukinis simbolis turi papildomas gyvybes. Gyvybė išnaudojama tik tada, kai
simbolis yra laiminčios kombinacijos dalis.
Laukinis vaikščiotojo simbolis juda palikdamas laukinį simbolių taką. Jo padėtis nesikeičia
griūties („Avelanche“) funkcijos metu.
3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja daugiklio nemokamus kritimus („multiplier free
drops“).
Zulu sukrautų („Zulu stacked“) simbolių grupė, kuri gali būti sudaryta iš bet kokio tipo
simbolių, išskyrus laukinių vaikščiotojo, apmokestintų laukinių ir premijos simbolių.
Galimi keturių dydžių laukiniai simboliai ir visi žemos, vidutinės bei aukštos vertės simboliai:
standartiniai 1x1, Super 2x2, Mega 3x3 ir Epic 4x4. Visi dideli simboliai yra skaičiuojami
kaip sudaryti iš 1x1 simbolio skaičiaus ir dengiantys atitinkamą kiekį laukelių, pvz., Super
2x2 simbolis yra sudarytas iš 4 standartinių 1x1 simbolių.
Tuščios pozicijos žemiau didelių simbolių yra užpildomos 1x1 dydžio tokio paties kaip
didelis simbolis tipo simboliais, kad būtų pasiektas stabilus horizontalus derinys.
Zulu sukrauti simboliai yra 2, 3 arba 4 identiškų išmokos simbolių grupė, kuri gali nukristi
su bet kuriuo simbolių kritimu, potencialiai pridedant papildomą simbolių eilutę. Zulu
sukrautus simbolius gali sudaryti bet kokie simboliai, išskyrus laukinius vaikščiotojo,
apmokestintus laukinius ir premijos simbolius.
Visi laimėjimai aktyviame simbolių kritime yra surenkami, o visi simboliai, esantys
laiminčios kombinacijos dalimi, susprogsta. Likę simboliai krenta vertikaliai, kol pasiekia
atraminę padėtį, papildoma eilutė pridedama viršuje ir tuščias vietas užpildo nauji krentantys
simboliai. Griūties funkcija tęsiama, kol atsiranda naujos laiminčios kombinacijos.

2.1744 „Likimo Turtas“ („Fate of Fortune“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:

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

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

„Likimo Turtas“ – 5 būgnų, 5-3-1-3-5 eilučių ir 81 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolį.
3 arba 4 premijos simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje pagrindinio lošimo metu,
aktyvuoja nemokamų sukimų premijos lošimą.
Išsiplečiantis laukinis („Expanding Wild“) simbolis, atsiradęs 2 ir 4 būgnuose, išsiplečia per
vieną būgną į išorę iki kraštinio būgno bei užtikrina laimėjimą.
Paslapties („Mystery“) simboliai rodomi, kaip sudėti vienas ant kito 1, 2, 4 ir 5 būgnuose.
Sukimo pabaigoje jie virsta tuo pačiu išmokos simboliu.
Damos sukeitimo („Lady Swap“) funkcija pakeičia visus kitus damų simbolius būgnuose.
Užrakintas laukinis („Locked Wild“) simbolis atsiranda 3 būgne, kaip fiksuotas simbolis su
x1 daugikliu. Jei nesudaroma laiminti kombinacija, sukimas pakartojamas, o laukinio
simbolio daugiklis padidinamas iki x2. Kas kartą nelaimėjus tai kartojama, kol laimima ir
pakartotiniai sukimai baigiami. Pakartotinių sukimų funkcijos metu gali būti aktyvuotos
damų sukeitimo ir daugiklio funkcijos.
Vaikščiojantys laukiniai („Walking wilds“) atsiranda 3 būgne ir gali aktyvuoti pakartotinį
sukimą bei slinkti po vieną būgną į kairę ir į dešinę. Tai tęsiasi tol, kol simbolis pasiekia
kraštinius būgnus, taigi, iš viso suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Vaikščiojančių laukinių
pakartotinių sukimų metu gali būti aktyvuotos papildomos turtų paslaugos („Fortune‘s
Favor“) funkcijos.
Nemokamų sukimų premijos lošimas pradedamas su vienu garantuotu paslapties („mystery“)
simboliu 1, 2, 4 arba 5 būgne ir nemokamų sukimų laimėjimų daugikliu, lygiu x1. Jei
premijos lošimą aktyvavo 4 premijos simboliai, suteikiama garantuojama paslapties simbolių
grupė dviejuose būgnuose. Garantuota paslapties simbolių grupė pirmiausia atsiranda
viršutinėje eilutėje. Tolesnė paslapties simbolių grupė gali būti išsukta bet kurioje padėtyje ir
bet kuriame būgne, išskyrus 3.
Kiekvieno nemokamo sukimo metu, paslapties simbolių grupė pasislenka viena eilute
žemiau, o nemokamų sukimų laimėjimų daugiklis padidėja iki 1. Kiekvienas būgnuose
atsiradęs paslapties simbolis bus naujas.

2.1745 „Laukinis Toro II“ („Wild Toro II“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

„Laukinis Toro II“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 502 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus matadoro („matador“) ir
Toro („Toro“) simbolius.
Toro simbolis yra vaikščiojantis laukinis („walking wild“) simbolis, kuris atsiranda tik 5
būgne. Toro simbolis juda į kairę, kol palieka pirmąjį būgną, kiekvienu žingsniu
aktyvuodamas po vieną pakartotinį sukimą.
Auksinio matadoro („Gold matador“) simbolis yra vaikščiojantis laukinis simbolis su
progresiniu daugikliu, kuris judėdamas didėja ir suteikia pakartotinius sukimus.
Sidabrinis matadoro (‚Silver matador“) simbolis yra vaikščiojantis laukinis simbolis, kuris
suteikia pakartotinius sukimus.
Juodojo matadoro („Black matador“) simbolis judėdamas suteikia pakartotinius sukimus.
Kuomet aktyvuojama išsiplečiančio matadoro pakartotinių sukimų („Expanding Matador
Respin) funkcija, matadoro simboliai juda į kairę, kol palieka pirmąjį būgną, kiekvienu
žingsniu aktyvuodami pakartotinius sukimus.
Papildomi matadoro simboliai, atsiradę, kai aktyvuojama išsiplečiančio matadoro
pakartotinių sukimų funkcija, gali pratęsti pakartotinius sukimus. Funkcija baigiama, kai
Toro simbolis atsiranda būgnuose arba nebelieka matadoro simbolių.
Jei Toro simbolis išsukamas kai matomas vienas arba daugiau matadoro simbolių, arba
matadoro simbolis išsukamas kai matomas Toro simbolis, aktyvuojama funkcija Toras eina
berzerkeriu („Toro Goes Berzerk“).
Kai aktyvuojama ši funkcija, Toro simbolis juda vertikaliai, o po to horizontaliai, kad
nuverstų visus matadoro simbolius, palikdamas po savęs laukinius simbolius. Toro simbolis
atakuoja, kol nugali visus matadoro simbolius.
Premijos lošimas tęsiamas tol, kol nebelieka Toro arba matadoro simbolių.

2.1746 „Toro Knyga“ („Book of Toro“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
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Maksimali laimėjimo suma:

1 000 000 €

„Toro Knyga“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus mumijos, Toro ir kitus
laukinius simbolius.
Laukinės knygos simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus mumijos, Toro ir kitus laukinius
simbolius.
o 3 ar daugiau laukinių knygų simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų premijos lošimą:
o 3 knygų simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų;
o 4 knygų simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų;
o 5 knygų simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų.
Mumijos simbolis turi blokuojančią funkciją ir gali atsirasti keliuose būgnuose.
Toro simbolis yra vaikščiojantis simbolis, kuris judėdamas lošimo tinklelyje Toras išprotėjo
(„Toro Goes Wild“) funkcijos metu palieka laukinius simbolius, kai atsitrenkia ir nugali
mumijos simbolius.
Knygų simboliai yra limpantys („Sticky“) simboliai, kol ekrane matomas bent vienas Toro
simbolis. Premijos lošimas aktyvuojamas, kai visi laimėjimai išmokami ir lošimo tinklelyje
nebelieka nė vieno Toro simbolio.
2 arba daugiau mumijos simbolių aktyvuoja Mumijos pakartotinių sukimų („Mummy
Respin“) funkciją. Mumijos simboliai užlaikomi savo pozicijose ir lieka lipnūs visos
pakartotinių sukimų funkcijos metu.
Papildomi mumijos simboliai, atsirandantys Mumijos pakartotinių sukimų funkcijos metu,
gali prailginti pakartotinių sukimų laiką. Funkcija baigiama, kai atsiranda Toro simbolis.
Jei Toro simbolis išsukamas kai matomas mumijos simbolis, arba išsukamas vienas arba
daugiau mumijos simbolių kai matomas Toro simbolis, suaktyvinama funkcija Toro Goes
Wild.
Kai aktyvuojama Toras išprotėjo („Toro Goes Wild“) funkcija, Toro simbolis juda vertikaliai,
o po to horizontaliai, kad nuverstų visus mumijos simbolius, palikdamas po savęs laukinius
simbolius. Toro simbolis atakuoja, kol nugali visus mumijos simbolius. Vienu metu tik vienas
Toro simbolis aktyviai atakuoja mumijos simbolius. Jis lieka aktyvus tol, kol jo nebelieka
lošimo tinklelyje, net jei būgnuose gali būti daugiau nei vienas Toro simbolis.
Būtini bent du aukštos arba vidutinės vertės išsiplėtimo simboliai arba bent trys žemos vertės
išsiplėtimo simboliai ant atskirų būgnų, kad suaktyvintų sklaidos išmokos funkciją. Po
potencialaus laimėjimo linijų laimėjimų išsiplėtimo simboliai išsiplečia, kad uždengtų visus
būgnus ir būtų išmokėtas sklaidos laimėjimas.
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•

•

•

Nemokamų sukimų funkcija yra pristabdoma, kai Toro simbolis atsiranda lošimo laukelyje
arba aktyvuojama Mumijos pakartotinių sukimų funkcija. Premijos lošimas yra vėl
aktyvuojamas, kai paskutinis Toro simbolis palieka lošimo tinklelį ir visi pakartotiniai
sukimai baigiami. Sklaidos išmokos funkcija yra paliekama neaktyvi, kol Premijos lošimas
baigiamas.
3 arba daugiau knygų simbolių premijos lošimo metu vėl aktyvuoja papildomus nemokamus
sukimus, parenkamas papildomas išplėtimo simbolis. Tada galima pasirinkti iki 3 išplėtimo
simbolių ir bus suteikiami tik papildomi nemokami sukimai. Papildomų nemokamų sukimų
skaičius yra nustatomas taip pat, kaip ir iš pradžių aktyvavus premijos lošimą.
Nemokamų sukimų premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka sukimų arba pasiekiamas
maksimalus laimėjimas.

2.1747 „Oriono Žvaigždės“ („Stars of Orion“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

„Oriono Žvaigždės“ – 6x8 simbolių tinklelio lošimas, kuriame laimėjimai išmokami už sutampančių
5 ar daugiau simbolių grupes.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) simbolį.
Super simboliai („Super symbols“) pasklinda lošimo tinklelyje ir sujungia laiminčių simbolių
grupes į dar didesnes „super grupes“.
Oriono laukiniai („Orion‘s wilds“) simboliai yra papildomai iškrentantys laukiniai simboliai,
išdėstyti kaip Oriono žvaigždės.
Visi laimėjimai prisideda didindami magišką matuoklį („magic meter“) dešiniajame lošimo
laukelio kampe. Kai matuoklis užsipildo, suteikiamas laimėjimo daugiklis arba stebuklinga
(„magic“) funkcija. Laimėjimo daugiklis taikomas iš karto, o stebuklinga funkcija paliekama
naudoti vėliau. Likę simboliai krenta žemyn, o nauji simboliai užpildo tuščia vietas ir tai
tęsiasi tol, kol baigiami laimėjimai. Maksimalus laimėjimo daugiklis – 64x, jį pasiekus
matuoklis nustoja didėti.
Simbolių sukeitimo („Symbol Swap“) funkcija sukeičia gretimus simbolius ir sukuria
laiminčias simbolių grupes. Bet kurie du gretimi simboliai susikeis vietomis, jei tai sukurs
arba pagerins laiminčią simbolių grupę. Jei visoje simbolių lentelėje negalima sukurti
laiminčios grupės, vienas ar daugiau simbolių pakeičiami laukiniais simboliais, kad sudarytų
vieną ar daugiau laiminčių simbolių grupių.
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•

Oriono diržas („Orion‘s Belt“): papildomai suteikia 3 laukinius simbolius, kurie išdėstomi
kaip Oriono diržas.
Oriono vėzdas („Orion‘s Club“): papildomai suteikia 6 laukinius simbolius, kurie išdėstomi
kaip Oriono vėzdas.
Oriono skydas („Orion‘s shield“): papildomai suteikia 8 laukinius simbolius, kurie išdėstomi
kaip Oriono skydas.
Orionas („Orion“): papildomai suteikia 13 laukinių simbolių, kurie išdėstomi kaip visas
Oriono žvaigždynas.

2.1748 „Toro Septynetai“ („Toro 7s“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

„Toro Septynetai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 17 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

•

•
•
•

•

Matadoras yra laukinis („wild“) simbolis, kuris aktyvuoja pastumiamų pakartotinių sukimų
(„Nudging respin“) funkciją. Matadoro simbolis suteikia pakartotinius sukimus, kol jis
išstumiamas iš lošimo tinklelio.
Toro yra daugiklio laukinis simbolis, kuris taip pat aktyvuoja pastumiamų pakartotinių
sukimų („Nudging respin“) funkciją. Toro simbolis suteikia pakartotinius sukimus, kol jis
išstumiamas iš lošimo tinklelio. Jei matadoro ir Toro simboliai yra lošimo laukelyje tuo pačiu
metu, Toro simbolis užfiksuojamas vietoje, kol matadoro simbolis išstumiamas iš lošimo
tinklelio.
3 premijos simboliai bet kurioje lošimo tinklelio vietoje aktyvuoja nemokamų sukimų
premijos funkciją.
3 premijos simboliai bet kurioje lošimo laukelio vietoje nemokamų sukimų metu aktyvuoja
laimingų septynetų („lucky sevens“) funkciją.
Laimingų septynetų funkcijos metu žali, mėlyni ir raudoni septynetų simboliai surenkami
pirmame, antrame ir trečiame būgne, kaip nurodyta žemiau:
o Žali septynetai ant 1 būgno;
o Mėlyni septynetai ant 2 būgno;
o Raudoni septynetai ant 3 būgno.
Bet kuris linijos laimėjimas arba tinkamas septyneto simbolis atitinkamame būgne laimingų
septynetų funkcijos metu atstato likusių sukimų skaičių į 3. Likusių sukimų skaičius negali
viršyti 3.
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Septynetų simboliai yra nuolat surenkami ant atitinkamų būgnų laimingų septynetų funkcijos
metu. Kai funkcija baigiama, lošėjui suteikiami laimėjimai, kurie buvo gauti laimingų
septynetų funkcijos metu. Galima surinkti maksimaliai 5 kiekvieno tipo septynetų simbolius.
Jei premijos funkcija su nemokamais sukimais arba laimingų septynetų funkcijos
aktyvuojamos pastumiamų pakartotinių sukimų funkcijos metu, premijos funkcija
pristabdoma ir vėl tęsiama, kai aktyvuota funkcija baigiama
Jei Toro simbolis prisideda prie laiminčios kombinacijos nemokamų sukimų metu, Toro
simbolio daugiklio vertė yra padauginama iš daugiklio vertės, kuri jau buvo pritaikyta
atitinkamoms laimėjimo linijoms.
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