PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. DIE-110
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 2.1749 ik 2.1795 imtinai. Minėtose taisyklėse
aprašomi tiekėjo „Spearhead“ 36 (trisdešimt šeši) (nuo 2.1749 iki 2.1783) ir tiekėjo „Wazdan“ 12
(dvylika) (nuo 2.1784 iki 2.1795) A kategorijos lošimų automatų lošimai.
Lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1749 „Actekų Žvaigždė“ („Aztec Star“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 100 €
350 000 €

„Actekų Žvaigždė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243laimėjimo būdų lošimas, kuriame yra premijos lošimas,
suteikiantis 8-12 nemokamų sukimų, už kuriuos išmokama 2-5 kartų daugiau.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Sklaidos („scatter“) simbolio laimėjimai išmokami padauginus iš bendro statymo sumos.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir nemokamų
sukimų simbolius, kad būtų suteikta laiminti kombinacija.
Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
Už sklaidos simbolius išmokama jiems atsiradus bet kurioje būgnų vietoje.
5 kaukės („mask“) simboliai suteikia 100x bendro statymo sumos, 4 kaukės simboliai – 10x
bendros statymo sumos, o 3 kaukės simboliai – 3x bendros statymo sumos.

Lošimo funkcijos:
Nemokamų sukimų premija („Free Spin Bonus“)
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•

•

•
•

3 sklaidos šventyklos („scattered temple“) simboliai, atsiradę bet kurioje lošimo tinklelio
vietoje, suteikia 2x bendro statymo sumos prizą šventyklos premijos („Temple Bonus“)
funkcijos metu.
Lošimo laukelyje yra išdėstyos 4 nemokamų sukimų ir 4 daugiklių ikonos. Lošėjas turi
pasirinkti ikoną, kad būtų atskleistas nemokamo sukimo daugiklis. Pasirinkus ikona, lošėjui
suteikiamas atskleisto skaičiaus nemokami sukimai su laimėjimo daugikliais.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Šventyklos („Temple“) simbolis atsiranda 1, 2 ir 3 būgnuose.

2.1750 „Sielų Knyga (Atnaujinta versija)“ („Book of Souls Remastered“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 100 €
1 000 000 €

„Sielų Knyga (Atnaujinta versija)“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas, kuriame yra atsitiktiniai laukiniai
(„wild“) simboliai ir nemokamų sukimų premijos („free spins bonus“) funkcija su išsiplečiančiais
simboliais.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•
•
•

Lošime yra 10 fiksuotų laimėjimo linijų.
Lošimas turi 11 simbolių iš kurių 4 yra daugiausiai išmokantys simboliai, 5 – mažiausiai
išmokantys simboliai ir gyvatės laukinis („snake wild“) bei sklaidos laukinis („scatter wild“)
simboliai.
Už laiminčias simbolių kombinacijas gretimuose būgnuose išmokama iš kairės į dešinę,
išskyrus sklaidos ir tam tikrus premijos simbolius.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
3 sklaidos simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.
Sielų knygos simbolis yra sklaidos simbolis, kuris veikia, kaip laukinis simbolis. Sklaidos
simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne pagrindinio lošimo metu ir pakeisti bet kurį simbolį.

Lošimo funkcijos:
Gyvatės sukimai („Snake Spins“)
• Gyvatės laukinis simbolis atsiranda tik gyvatės sukimų funkcijos metu.
• Funkcijos eigoje, bet kurie simboliai gali būti pakeisti gyvatės laukiniais simboliais.
• Sklaidos simboliai gyvatės sukimų lošime neatsiranda.
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Nemokami sukimai
•

•
•

•

Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, vienas iš keturių daugiausiai išmokančių arba
vienas iš penkių mažiausiai išmokančių simbolių bus parinktas atsitiktiniu būdų, kad taptų
specialiuoju simboliu.
Jei lošimo metu yra pakankamas premijos simbolių skaičius, kiekvienas jų išsiplės vertikaliai,
kad uždengtų visą būgną.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai. Bet kurio nemokamo sukimo metu 3 arba
daugiau sielų knygos simboliai pratęs nemokamus sukimus papildomais 10 nemokamų
sukimų iki tol, kol bus pasiektas maksimalus laimėjimas.
Tas pats premijos simbolis, kuris buvo naudojamas nemokamų sukimų metu, negali būti
parinktas dar kartą, jei nemokami sukimai yra aktyvuojami pakartotinai.

Statymų Kopėčios („Gamble Ladder“)
•
•
•

•

Kopėčių statymas gali būti aktyvuotas, paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo.
Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių
statymo lošimo metu.
Lošėjas gali statyti savo laimėjimą, paspaudęs „Gamble“ (statyti) mygtuką su pavaizduotu
kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje aukščiau
esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau esamos
vietos.
Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba
bendrą nemokamų sukimų laimėjimą.

2.1751 „Atvirų Jūsų Gėrybės“ („Bounty of The High Seas“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 100 €
100 000 €

„Atvirų Jūsų Gėrybės“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Lošime yra 10 simbolių tarp kurių 3 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
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•
•

Moliusko („Clamshell“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus dinamito statinės
sklaidos („TNT barrel scatter“) simbolius. Moliusko simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne.
Dinamito statinės sklaidos simbolis gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Būgnuose atsiradę3
dinamito statinės sklaidos simboliai vieno sukimo metu aktyvuoja kaskadų streiko („Cascade
Streak“) funkciją.

Lošimo funkcijos:
Kaskadų Streikas („Cascade Streak“)
•
•

•

•
•

Laimintys simboliai pranyksta, o nauji simboliai atsiranda būgnų viršuje. Šis procesas tęsiasi
iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų būgnuose.
Jei vienas dinamito statinės sklaidos simbolis atsiranda būgnuose ir nėra laiminčios
kombinacijos, visi simboliai pašalinami, o lošimo tinklelyje atsiranda naujas simbolių
rinkinys.
Jei 3 ar daugiau dinamito statinės sklaidos simbolių atsiranda būgnuose vieno sukimo metu
ir nėra jokių laiminčių kombinacijų, visi simboliai yra pašalinami bei pakeičiami milžinišku
lobių skrynios („treasure chest“) simboliu:
Lobių skrynios simbolis gali turėti daugiklį iki x25 visų laimėjimų, pasiektų kaskados streiko
lošimo metu.
Kaskados streiko funkcija baigiama, kai nebelieka laiminčių kombinacijų, nebėra dinamito
statinių sklaidos simbolių arba jei randamas lobių skrynios simbolis.

2.1752 „De Le Futura Festivalis“ („Celebration De Le Vida Futura“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
100 000 €

„De Le Futura Festivalis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas, kuriame yra tokios
funkcijos, kaip nemokami lošimai ir nemokami sukimai.
Lošimo taisyklės:
•
•

Lošime yra 10 simbolių, tarp kurių 2 daugiausiai išmokantys, 2 vidutiniškai išmokantys, 4
mažiausiai išmokantys, laukinis („wild“) bei sklaidos („scatter“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, tačiau nepakeičia
sklaidos simbolių.
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•
•
•

Laimėjimai skiriami už identiškų simbolių ir laukinių simbolių kombinacijas toje pačio
laimėjimo linijoje.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai („Free Spins“)
•
•
•

3, 4 arba 5 sklaidos simboliai bet kurioje būgnų vietoje atitinkamai aktyvuoja 5, 7 arba 10
nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
Laukinis simbolis atsiradęs nemokamų sukimų lošimo metu išsiplečia ir suteikia papildomą
1 nemokamą sukimą.

Krentantys Laukiniai („Falling Wild“)
•
•

•

Krentančių laukinių funkcija galima tik pagrindinio lošimo metu.
Kai laukinis simbolis atsiranda būgnuose ir visi statymų laimėjimai suteikiami, kiekvienas
laukinis simbolis pajuda žemyn per vieną poziciją ir aktyvuojama krentančių laukinių
pakartotinių sukimų funkcija.
Laukiniai simboliai aktyvuoja krentančių laukinių pakartotinių sukimų funkciją tol, kol
būgnuose nebelieka laukinių simbolių.

Laukinis ant Laukinio („Wild on Wild“)
•
•
•

Laukinis ant laukinio funkcija gali atsirasti tik pagrindinio lošimo metu.
Ši funkcija aktyvuojama, kai laukinis simbolis nusileidžia už krentančio laukinio („falling
wild“) simbolio.
Kai laukinis ant laukinio funkcija aktyvuojama, paveikti laukiniai simboliai išsiplečia, kad
padengtų visą būgną ir visi statymo laimėjimai suteikiami už sukimą. Kiekvienas simbolis
pajuda viena pozicija žemyn.

2.1753 „Karališki Apsikabinimai“ („Cuddles Royal“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
100 000 €
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„Karališki Apsikabinimai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“), premijos („bonus“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, tačiau nepakeičia
premijos ir nemokamų sukimų simbolių. Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose.
3 premijos simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja premijos („bonus“)
lošimą. Premijos lošimas negali būti aktyvuotas nemokamų sukimų lošimo metu.
Laimėjimai suteikiami už identiškų simbolių ir laukinių simbolių kombinaciją.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•

•

3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją. Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo nemokamų sukimų simbolių,
esančių būgnuose, skaičiaus.
Maksimalus nemokamų sukimų skaičius, kuris gali būti laimėtas per vieną lošimą – 50. Kai
šis limitas pasiekiamas, papildomi 3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai neturės įtakos
papildomiems nemokamiems sukimams.

Pasikeičiančių simbolių funkcija („Flipping Symbols Feature“)
•
•
•

Kai ši funkcija aktyvuojama, kai kurie simboliai būgnuose gali būti pakeisti kitais simboliais.
8 išmokantys simboliai yra padalinami į dvi grupes: mažiausiai ir daugiausiai išmokančius
simbolius.
Kiekvienam mažiausiai išmokančiam simboliui yra koreliuojantis daugiausiai išmokantis
simbolis: daugiausiai išmokančių katės simbolių antkaklio spalva sutampa su mažiausiai
išmokančių katės simbolių antkaklio spalva.

Premijos lošimas
•
•
•

Premijos funkcija prasideda nuo daugiklio pasirinkimo: x1, x2, x3 ir x4.
Kai daugiklis parenkamas, lošėjas turi pasirinkti 3 iš 9 premijos dėžučių. Galimos laimėjimo
sumos yra x1-x15 bendros statymo sumos.
Premijos lošimo prizų sumos priklauso nuo bendro statymo sumos.

Statymas („Gamble“)
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•

•

Jei lošimas pasibaigė laimėjimui, lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją. Statymo
funkcijos metu reikia spėti paslėptą kortą. Lošėjas turi šiuos pasirinkimus:
o Spėti kortos spalvą (juoda arba raudona) ir laimėti x2 statymo sumos su 50% galimybę
laimėti;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, vynai, būgnai arba kryžiai) ir laimėti x4 statymo sumos su
25% galimybę laimėti.
o Statymo funkciją galima lošti maksimaliai 4 kartus iš eilės (jei laimima kiekvieną kartą).
Statymo funkcija negalima, jei esamas laimėjimas nesiekia 100x bendros statymo sumos,
pastatytos pradiniame sukime.

2.1754 „Nuostabusis Kiaulės Bankas“ („Fabulous Piggy Bank“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 90 €
22 500 €

„Nuostabusis Kiaulės Bankas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•

Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošime yra 11 simbolių tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir 2 sklaidos („scatter“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, tačiau nepakeičia
2 sklaidos simbolių.
Jei laukinis simbolis 2, 3 arba 4 būgnuose yra laiminčios kombinacijos dalis, laukinis simbolis
išsiplečia per visą būgną.
Laimėjimai išmokami už identiškų simbolių ir laukinių simbolių kombinacijas laimėjimo
linijoje.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Laukiniai simboliai, atsirandantys 2, 3 arba 4 būgnuose, išsiplečia. Išsiplėtimas įvyksta tik
tokiu atveju, jei laukinis yra laiminčios kombinacijos dalis.

2.1755 „5 Kamuoliukų Festivalis“ („5 Ball Fiesta“)
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. 0.05 €
Maks. 90 €
585 000 €

Lošimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•

Lošimo pradžioje lošėjas renkasi kamuoliuką (atlikti šį veiksmą skiriama 10 sekundžių), su
kuriuo gali laimėti. Kiekvienas kamuoliukas krenta lošimo laukelyje žemyn, rinkdamas
daugiklius, o kamuoliukui atsitrenkus į kaukolės didžiojo puodo („skull jackpot“) simbolį,
suteikiamas daugiklių padidinimas.
Kuomet pasirenkami kamuoliukai, lošimo laukelyje iškrenta kamuoliukai, judantys
įvairiomis kryptimis. Kamuoliukui pasiekus lošimo laukelio apačią jis tampa neatvyvus.
Kaukolės didžiojo puodo lošimas aktyvuojamas tik tuomet, kai visi kamuoliukai pasiekė
lošimo laukelio apačią ir baigėsi pagrindinis lošimas.
Pagrindinio lošimo metu kamuoliukas gali aktyvuoti nuo x1 iki x15 daugiklį.
Kaukolės didžiojo puodo funkcija taip pat gali papildomai aktyvuoti premijos daugiklius nuo
x20 iki x100, kuris gali būti suteiktas visiems lošime dalyvavusiems kamuoliukams.
Laimėjimai išmokami, kai visi 5 kamuoliukai pasiekė lošimo laukelio apačią arba, kai
baigiamas kaukolės didžiojo puodo lošimas.

2.1756 „Balto Buivalo Folkloras“ („Folklore of White Buffalo“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 100 €
22 500 €

„Balto Buivalo Folkloras“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 14 simbolių tarp kurių – 2 daugiausiai išmokantys, 4 vidutiniškai išmokantys, 4
mažiausiai išmokantys, laukinis („wild“) ir 3 sklaidos („scatter“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus sklaidos
simbolius.
3, 4 arba 5 sklaidos simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, atitinkamai aktyvuoja 5, 8 ir 12
nemokamų sukimų. Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
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Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•
•
•

Nemokamų sukimų lošimo metu, laukinis simbolis gali nusileisti bet kurioje būgnų vietoje ir
turėti limpančio laukinio simbolio afektą likusiems nemokamiems sukimams.
Kiekvienas limpantis laukinis simbolis suteikia x1-x10 daugiklį nemokamų sukimų funkcijos
pabaigoje.
Nemokamų sukimų lošime, jei sklaidos simbolis nusileidžia už limpančio laukinio simbolio,
jis suteikia nemokamą sukimą.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama šią funkciją.

Laukinių būgnų („Wild Reel“) funkcija
•
•

Laukinio būgno funkcija galima tik pagrindinio lošimo metu.
Jei šios funkcijos metu, laukinio būgno simbolis nusileidžia už lipnaus laukinio simbolio,
tuomet jis kaupiamas prie kitų laukinio būgno simbolių.

Monetos funkcija („Coin feature“)
•
•
•
•

Monetos funkcija atsiranda tik pagrindinio lošimo metu.
Kai 6 ar daugiau monetos simboliai surenkami būgnuose, aktyvuojama monetos funkcija.
Kiekvienas monetos simbolis suteikia x1-x100 daugiklį monetos funkcijos metu.
Monetos funkcija prasideda su 3 sukimais ir tęsiasi tol, kol nebelieka sukimų.
Bet kokie nauji monetos simboliai būgnuose, monetos funkcijos metu, sukimų skaičius
atstatomas į 3.

2.1757 „Karšta Vaisių Bonanza“ („Fruit Hot Bonanza“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 100 €
90 000 €

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

Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir 2 sklaidos („scatter“) simboliai.
9

•
•

•
•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Sklaidos simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Laukinis simbolis gali išsiplėsti per visą
būgną, jei yra galima laiminti kombinacija, ir pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos
simbolį. Vieno sukimo metu gali atsirasti maksimaliai 3 laukiniai simboliai.
Dolerio sklaidos („Dolar scatter“) simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne.
Žvaigždės („Star“) simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose.

Lošimo funkcijos:
Statymų Kopėčios
•
•
•

•

Kopėčių statymas gali būti aktyvuotas, paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo.
Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių
statymo lošimo metu.
Lošėjas gali statyti savo laimėjimą, paspaudęs „Gamble“ (statyti) mygtuką su pavaizduotu
kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje aukščiau
esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau esamos
vietos.
Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba
bendrą nemokamų sukimų laimėjimą.

Kortos Statymas („Card Gamble“)
•

•

Jei lošimas pasibaigė laimėjimui, lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją. Statymo
funkcijos metu reikia spėti paslėptą kortą. Lošėjas turi šiuos pasirinkimus:
o Spėti kortos spalvą (juoda arba raudona) ir laimėti x2 statymo sumos su 50% galimybę
laimėti;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, vynai, būgnai arba kryžiai) ir laimėti x4 statymo sumos
su 25% galimybę laimėti.
o Statymo funkciją galima lošti maksimaliai 4 kartus iš eilės (jei laimima kiekvieną
kartą).
Statymo funkcija negalima, jei esamas laimėjimas nesiekia 100x bendros statymo sumos,
pastatytos pradiniame sukime.

2.1758 „Auksiniai Varikliai“ („Golden Engines“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 90 €
14 400 €
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„Auksiniai Varikliai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•
•

Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Sklaidos („Scatter“) simbolis atsiranda 3, 4 ir 5 būgnuose.
Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda visuose būgnuose ir pakeičia visus kitus simbolius. Tiek
sklaidos, tiek laukinis simboliai yra lipnūs bei gali atsirasti pakartotinių sukimų funkcijos
metu.
5 iš eilės išsidėstę laukiniai simboliai laimėjimo linijoje pakeičia 5 daugiausiai išmokančius
simbolius.
Pakartotinių sukimų metu nauji sklaidos simboliai arba laimėjimas garantuoja pakartotinį
sukimą.
3 sklaidos simboliai aktyvuoja 3x daugiklį laiminčiame pagrindiniame sukime arba
pakartotiniame sukime. Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius – 9.

2.1759 „Sveikas, Paryžiau“ („Hello Paris“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 90 €
22 500 €

„Sveikas, Paryžiau“ – 5 būgnų ir 4 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošime yra 11 simbolių tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir 2 sklaidos („scatter“) simboliai.
Laukiniai simboliai atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose bei pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
sklaido („scatter“) simbolį.
Laukinis simbolis gali išsiplėsti, jei yra galima laiminti kombinacija.
Vieno sukimo metu gali atsirasti 3 laukiniai simboliai.
Triumfo arkos sklaidos („Arc De Triomphe scatter“) simbolis gali atsirasti bet kuriame
būgne.
Vaisių tartaro („Fruits Tarte“) simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose.

Lošimo funkcijos:
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Statymas („Gamble“)
•

Laimėjimo atveju, lošėjas gali pereiti į statymo funkciją, kurios metu atspėjus paslėptos
kortos spalvą (raudoną arba juodą), lošėjo laimėjimas padvigubinamas. Tačiau, neatspėjus
kortos spalvos, laimėjimas sudega.

2.1760 „Yin Yang Meistrai“ („Yin Yang Masters“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 90 €
58 500 €

„Yin Yang Meistrai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 10 simbolių tarp kurių – 3 daugiausiai išmokantys, 2 vidutiniškai išmokantys, 3
mažiausiai išmokantys, laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, tačiau nepakeičia
sklaidos simbolio.
Suderinus 1 sklaidos simbolį kiekviename lošimo laukelyje aktyvuojamas bronzinis lygis ir
suteikiami 5 nemokami sukimai su 2 lipniais sklaidos simboliais.
Suderinus 2 sklaidos simbolius kiekviename lošimo laukelyje aktyvuojamas sidabrinis lygis
ir suteikiami 6 nemokami sukimai su 4 lipniais sklaidos simboliais.
Suderinus 3 sklaidos simbolius kiekviename lošimo laukelyje aktyvuojamas auksinis lygis ir
suteikiami 7 nemokami sukimai su 6 lipniais sklaidos simboliais.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•

Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokamų sukimų funkcija lošiama su didesniu būgnų lošimo laukelyje kiekiu ir pradedama
su 2 lipniais sklaidos simboliais. 4 eilutė pridedama prie lošimo laukelio, kai surenkami 4
lipnūs sklaidos simboliais. 5 eilutė pridedama, kai surenkami 5 lipnūs sklaidos simboliai, o
maksimaliai gali būti pridėtos 8 eilutės, kai surenkami 8 lipnūs sklaidos simboliai.
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•

Kiekvienas papildomas sklaidos simbolis suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą, o sklaidos
simbolis, aktyvavęs sukimą, paverčiamas lipniu sklaidos simboliu.

Didysis Puodas („Jackpot“)
•

Lipnūs sklaidos simboliai nemokamų sukimų funkcijos metu suteikia didįjį („major“),
vidutinį („minor“) arba mažąjį („mini“) puodą.

Rato premija („Wheel Bonus“)
•
•

Lipnūs sklaidos simboliai nemokamų sukimų funkcijos metu aktyvuoja rato premijos
funkciją.
Rato premijos lošime lošėjas gali laimėti pizą, kurio daugiklis gali svyruoti nuo 10x iki 45x.

2.1761 „Liūto Turtai“ („Lion‘s Riches“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.01 €
Maks. 100 €
70 000 €

„Liūto Turtai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 40 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

•
•
•
•

Pagrindiniame lošime yra 11 būgnų rinkinių, kurių kiekvienas turi sukrautus simbolius
gretimose pozicijose. Kiekvienas būgnų rinkinys turi unikalius sukrautus simbolius tokius
kaip, letenos antspaudas („pawprint“), akacija („acacia“), liūtas („lion“), Afrika („Africa“),
paukštis („bird“), gazelė („gazelle“), tūzas („ace“), karalius („queen“), džekas („Jack“),
dešimtukas („ten“).
Prieš prasidedant pagrindiniam lošimui, atsitiktiniu būdu parenkamas būgnų rinkinys
kiekvienam būgnui.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Letenos antspaudo simbolis visuomet atsiras 2, 3 ir 4 būgnuose.
Akacijų simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus letenos antspaudo simbolius, kad
formuotų laiminčias kombinacijas.

Lošimo funkcijos:
Nemokamų sukimų premija („Free Spins Bonus“)
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•
•
•
•
•

9 letenos antspaudo simboliai, atsiradę 2, 3 ir 4 būgnuose, suteikia 7 nemokamus sukimus.
Paspaudus ant letenos antspaudo simbolio lošėjas gali atskleisti specialų sukrautą nemokamų
sukimų („stacked free spin“) simbolį.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Papildomi nemokami sukimai negali būti laimėti šios funkcijos metu.
Nemokami sukimai lošiami naudojant skirtingą būgnų rinkinį, nei pagrindiniame lošime, o
letenos antspaudo simbolis nėra galimas nemokamų sukimų lošime.

2.1762 „Laimingas Rojus“ („Lucky Heaven“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.01 €
Maks. 100 €
70 000 €

„Laimingas Rojus“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 1 laimėjimo linijos lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 7 simboliai tarp kurių – 6 išmokantys ir laukinis („wild“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Visos laiminčios kombinacijos susideda iš 3 simbolių ant visų 3 būgnų.
Lošime yra 3 lygiai. Lošimas pradedamas 1 lygiu, laimėjimo atveju, pereinama į 2 lygį, kurio
metu suteikiamas pakartotinis sukimas, o išmokėjimai 4x didesni, nei pirmajame lygyje. Jei
laiminti kombinacija susiformuoja 2 lygio metu, lošėjas pereina į 3-čią lygį, kuriame
suteikiamas dar vienas pakartotinis sukimas. 3-iame lygyje už laimėjimus nesuteikiami
papildomi pakartotiniai sukimai, lošėjas paprasčiausiai grįžta į 1-ąjį lygį.

2.1763 „Laimingoji Ponia Laukinė“ („Lucky Mr Wild“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 100 €
22 500 €
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„Laimingoji Ponia Laukinė“ – 5 būgnų ir 576 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

Lošime yra 11 simbolių tarp kurių – 5 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
nemokamų sukimų simbolius.
5 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją. Nemokamų sukimų skaičius yra lygus nemokamų sukimų simbolių skaičiui
būgnuose.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Funkcijos ratas („Feature Wheel“)
•
•

•

Atlikus statymą, funkcijos ratas sukasi kartu su būgnais ir parenka funkciją sukimui.
Galimos funkcijos:
o 3 kortų pokerio premijos lošimas („3 Card Poker Bonus Game“);
o X2-X4 daugikliai;
o Simbolių pakeitimas laukiniu simboliu;
o Pakartotiniai sukimai;
Tuščios pozicijos funkcijos neaktyvuoja.

3 kortų pokerio premijos lošimas („3 Card Poker Bonus Game“)
•
•

Šios funkcijos metu lošimo laukelyje atsiranda 9 užverstos kortos, iš kurių lošėjas gali
pasirinkti tik 3.
Jei 3 kortos sudaro tam tikrą kombinaciją, lošėjas laimi. Laiminčios kombinacijos yra šios:
o Eilė ir Spalva („Straight Flush“): 3 vienodos spalvos kortos;
o Trys vienodos („3 of a kind“): 3 tos paties reikšmės kortos;
o Eilė („Straight“): 3 identiškos kortos;
o Pora („Pair“): 2 tos pačios kategorijos kortos;
o Aukščiausioji korta („High Card“): nė viena iš minėtų.
o Kortos rikiuojamos šia tvarka: 2-10, K, Q, K, A.

Pakartotiniai sukimai
•
•

Jei funkcijos ratas išsuka pakartotinių sukimų funkciją, visos esamos laiminčios kombinacijos
ir nemokamų sukimų simboliai užrakinami bei pradedami sukti būgnai.
Funkcijos ratas nesisuka pakartotinių sukimų funkcijos metu.
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Nemokami sukimai
•
•
•

Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, kai 5 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai
atsiranda būgnuose.
Maksimalus sukimų skaičius, kuris gali būti aktyvuotas vieno lošimo metu yra 18.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.

Statymai („Gamble“)
•
•

•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1764 „Mamasita“ („Mamacita“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 100 €
290 000 €

„Mamasita“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

•

Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą.
Sklaidos („Scatter“) simbolis, kuris taip pat yra ir laukinis („wild“) simbolis, atsiranda 3, 4 ir
5 būgnuose. Laukinis simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne. Tiek sklaidos, tiek laukinis
simbolis yra lipnūs pakartotinių sukimų funkcijos metu.
Sklaidos simbolis suteikia pakartotinį sukimą, kurio metu bet kuris naujai atsiradęs sklaidos
simbolis aktyvuoja papildomą pakartotinį sukimą. Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius
– 9.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius.
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2.1765 „Pinigų Vagonas“ („Money Wagon“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.03 €
Maks. 99 €
10 000 €

„Pinigų Vagonas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir 2 sklaidos („scatter“) simboliai.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Sklaidos simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•
•

Būgnuose atsiradus 3 sklaidos simboliams aktyvuojami 5 nemokami sukimai.
Jei nemokamų sukimų lošimo metu iškrenta dar 3 sklaidos simboliai, suteikia 3 papildomi
nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų funkcijos metu viduriniai būgnai tampa mega bloku („mega block“).

Pinigų Lošimas („Money Game“)
•
•

•

Grynųjų („Cash“) simboliai gali atsirasti visuose būgnuose.
Surinkus 6 ar daugiau grynųjų simbolių aktyvuojama pinigų lošimo funkcija. Šios funkcijos
metu suteikiami 3 nemokami sukimai ir grynųjų simboliai, kurie pasilieka būgnuose iki pat
funkcijos lošimo pabaigos. Kuomet būgnuose atsiranda dar vienas grynųjų simbolis,
suteikiami papildomi sukimai.
Jei lošėjas surenka 15 grynųjų simbolius, suteikiamas mega didžiojo puodo prizas – 100x
daugiklis.

Statymai („Gamble“)
•
•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstos kortos spalvą (raudona arba juoda).
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•

Maksimalus laimėjimas statymo funkcijoje – 80x.

2.1766 „Ponas Alchemikas“ („Mr. Alchemister“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.01 €
Maks. 100 €
900 000 €

„Ponas Alchemikas“ – 5 būgnų ir 5 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 6 simboliai, kurie reprezentuoja 6 jungiančius vamzdžius.
Lošimo laukelio viršuje randasi 3 statymų pasirinkimai, o šonuose išdėstyti 15 daugiklių –
nuo x5 iki x100.
Laiminčios kombinacijos formuojamos, kai vienas iš statymo pasirinkimų nepertraukiamai
susijungia su vienu iš daugiklių.
Vamzdžių jungtis tarp statymo pasirinkimo ir daugiklio galima tik tuo atveju, jei galima
pasiekti daugiklį.
Skirtingi, tačiau gretimose eilutėse esantys laimėjimai sudedami.

Lošimo funkcijos:
Statymai („Gamble“)
•
•

•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1767 „Orango Tango“ („Orango Tango“)
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. 0.50 €
Maks. 100 €
52 500 €

„Orango Tango“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 5 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
nemokamų sukimų simbolį.
Nemokamų sukimų simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai („Free Spins“)
•
•

•

3 nemokamų sukimų simboliai bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja 5 nemokamus sukimus.
Prieš kiekvieną nemokamą sukimą, atsitiktinis laukinių simbolių skaičius pridedamas prie
būgnų atsitiktinėse pozicijose. Laukiniai simboliai lieka savo pozicijose vieno nemokamo
sukimo metu, po to, laukiniai simboliai pridedami prie sekančio nemokamo sukimo.
Kiekvieno sukimo metu gali būti pridėti 3-8 laukiniai simboliai.

2.1768 „Viduržemio Piratai“ („Pirates of the Mediterranean“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 100 €
126 000 €

„Viduržemio Piratai“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 6 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
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•
•
•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius.
Sklaidos simboliai gali atsirasti bet kuriame būgne. Laiminčios kombinacijos susideda iš 2,
3, 4 arba 5 simbolių grupės.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•
•
•

3 ar daugiau sklaidos simboliai, nusileidę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją.
Kai aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija, pirato kompaso („pirate compass“) simbolis
atsiras po sukimo ir atsitiktiniu būdu suteiks 10, 12, 14, 16 arba 18 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų lošimo metu, visiems standartiniams laimėjimams suteikiamas 4x
daugiklis, kai laimėjimo linijos laimėjimas susideda iš laukinio simbolio.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.

Statymų Kopėčios („Gamble Ladder“)
•
•
•

•

Kopėčių statymas gali būti aktyvuotas, paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo.
Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių
statymo lošimo metu.
Lošėjas gali statyti savo laimėjimą, paspaudęs „Gamble“ (statyti) mygtuką su pavaizduotu
kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje aukščiau
esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau esamos
vietos.
Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba
bendrą nemokamų sukimų laimėjimą.

2.1769 „Kvarcas SiO2“ („Quartz SiO2“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 100 €
97 200 €

„Kvarcas SiO2“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
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•
•
•
•

Lošime yra 9 simboliai tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys ir
laukinis („wild“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje.
Laukinis simbolis atsiranda 2,3 ir 4 būgnuose.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę arba atvirkščiai.

Lošimo funkcijos:
Išsiplečiantys laukiniai simboliai ir pakartotiniai sukimai („respins“)
•
•
•
•

Kai laukinis simbolis atsiranda būgnuose, jis išsiplečia, kad pakeistų 3 šalia esančius
simbolius.
Išsiplečiantis laukinis simbolis ant 1 ar daugiau būgnų aktyvuoja pakartotinių sukimų
funkciją.
Pakartotinių sukimų funkcijos metu, tik tie būgnai, kuriuose nėra išsiplečiančių laukinių
simbolių arba naujų laiminčių kombinacijų, aktyvuoja laimėjimus.
Papildomi išsiplečiantys laukiniai simboliai, kurie atsiranda pakartotinių sukimų lošimo
metu, aktyvuoja papildomą pakartotinį sukimą (maksimaliai 3 sukimai).

Statymas („Gamble“)
• Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
• Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
• Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1770 „Skraidantis Rodžeris“ („Roger Fly“)
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 €
400 000 €

„Skraidantis Rodžeris“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
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•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio pradinio laimėjimo linijos
laimėjimo.

Lošimo funkcijos:
Pakartotiniai sukimai ir daugikliai
•
•
•
•
•
•
•

Bet kurio pagrindinio lošimas arba pakartotinių sukimų lošimas gali aktyvuoti nemokamus
pakartotinius sukimus.
Pagrindiniame lošime nėra jokio aktyvaus daugiklio.
Kiekvienas nuoseklus pakartotinis sukimas didina daugiklio vertę.
Daugiklis taikomas tik vienam pakartotinio sukimo laimėjimui.
Galimi daugikliai yra x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64.
Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius – 20.
Kai pasiekiamas maksimalus.

2.1771 „Karališka Karūna 2 – Spearhead Pakartotiniai Sukimai“ („Royal Crown 2 –
Respins of Spearhead“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
11 500 €

„Karališka Karūna 2 – Spearhead Pakartotiniai Sukimai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo
linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 8 simboliai tarp kurių – 3 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys ir
sklaidos („scatter“) simbolis.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Spearhead Pakartotiniai sukimai („Respins of Spearhead“)
22

•
•
•
•
•
•

Būgnuose atsiradę 5 sklaidos simboliai aktyvuoja Spearhead pakartotinių sukimų funkciją su
pinigų premijos lošimo rėžimu.
Visi simboliai, išskyrus sklaidos simbolius, yra pakeičiami tuščiomis pozicijomis ir lošėjui
suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
Būgnuose suksis sklaidos simboliai, kad užpildytų tuščias pozicijas.
Jei daugiau nei vienas sklaidos simbolis nusileidžia būgnuose, likę lošėjo pakartotiniai
sukimai atsistatys į 3, o nusileidęs laukinis simbolis bus užrakintas savo pozicijoje.
Spearhead pakartotinių sukimų funkcija baigiama, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba,
kai visos tuščios pozicijos lošimo laukelyje užpildomos naujais simboliais.
Kiekvienas sklaidos simbolis turi specialų daugiklio prizą:
o x1, x2, x3, x4, x5, x8, x10, x12, x15, x25 or x50 (Didysis puodas („Big Jackpot“));
o x75, x100 (Mega puodas („Mega Jackpot“));
o x200 (Monstro puodas („Monster Jackpot“));
o x500 (Legendinis puodas („Legendary Jackpot“)).

Statymai („Gamble“)
•
•

•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

Statymų Kopėčios („Gamble Ladder“)
•
•
•

•

Kopėčių statymas gali būti aktyvuotas, paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo.
Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių
statymo lošimo metu.
Lošėjas gali statyti savo laimėjimą, paspaudęs „Gamble“ (statyti) mygtuką su pavaizduotu
kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje aukščiau
esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau esamos
vietos.
Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba
bendrą nemokamų sukimų laimėjimą.

Funkcijos pirkimas
•

Lošėjas gali iškart pereiti į saldžių nemokamų sukimų funkciją už 100x dabartinės statymo
sumos. Tuomet lošėjui suteikiama 5 sklaidos simboliai.
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2.1772 „Kova Ant Stogo“ („Rooftop Fight“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 20 €
71 600 €

„Kova Ant Stogo“ – 5 būgnų ir 5 eilučių lošimas, kuriame laimėjimai išmokami už 12 ar daugiau
simbolių grupės kombinaciją.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

•
•

Lošime yra dviejų tipų simboliai – žali ir violetiniai rutuliukai.
Laiminčią simbolių grupę sudaro tik tos pačios spalvos simboliai, kurie gali būti sujungti
visų pusių kryptimis.
Kuomet išmokami laimėjimai, simboliai, kurie buvo laiminčios kombinacijos dalis,
pašalinami, o jų vietas pakeičia naujai atsiradę simboliai. Šis procesas gali tęstis iki 10
kartų.
Lošimo pradžioje lošėjas turi pasirinkti 1 iš 4 veikėjų:
o Triušį („rabbit“) – Chaoso („Chaos“) funkcija;
o Robotą („Robot“) – Šaldymo („Freezer“) funkcija;
o Disko („Disco“) – Bangos („Wave“) funkcija;
o Beždžionė („Monkey“) – Grindų trenksmo („Ground Punch“) funkcija.
Veikėjai gali būti aktyvuoti atsitiktiniu būdu, jei nėra jokių laiminčių kombinacijų pradinio
sukimo metu.
Veikėjo funkcijos aktyvavimas gali suteikti 1 iš 10 galimų simbolių griūčių („cascade“).

Lošimo funkcijos:
Chaoso („Chaos“) funkcija
• Chaoso funkcija aktyvuoja, kai pasirenkamas triušio veikėjas.
• Aktyvavus funkciją, visi simboliai, esantys lošimo laukelyje, sumaišomi atsitiktiniu būdu.
Šaldymo („Freezer“) funkcija
•
•

Šaldymo funkcija aktyvuojama, kai pasirenkamas roboto veikėjas.
Aktyvavus funkciją, visi atsitiktinai parinktos spalvos simboliai sušąla, o kitos spalvos
simboliai yra pašalinami iš lošimo laukelio ir pakeičiami atsitiktiniais naujais.
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Bangos („Wave“) funkcija
•
•

Bangos funkcija aktyvuojama, kai pasirenkamas disko veikėjas.
Aktyvavus funkciją, 12 atsitiktiniu būdu parinktos spalvos simbolių pridedami prie lošimo
laukelio bangos pavidalu.

Grindų trenksmo („Ground Punch“) funkcija
•
•

Grindų trenksmo funkcija aktyvuojama, kai pasirenkamas beždžionės veikėjas.
Aktyvavus funkciją, 4 atsitiktinai parinktos spalvos simboliai pridedami prie atsitiktinių 2x2
lošimo laukelio pozicijų.

Premijos Matuoklis („Bonus Bar“)
•

•

Premijos matuoklis rodomas lošimo laukelio viršuje. Kiekviena laiminti kombinacija
padidina matuoklį į laiminčios simbolių spalvos pranašumu: žalios spalvos simbolių
laimėjimai didina matuoklį į kairę pusę, o violetinės spalvos simbolių laimėjimai – į dešinę
pusę.
Kai premijos matuoklis užpildomas į vieną iš dviejų pusių, jis užfiksuojamas savo pozicijoje
iki simbolių griūties („cascade“) funkcijos pabaigos ir tuomet aktyvuojamas premijos
lošimas.

Premijos lošimas („Bonus game“)
•
•
•

Premijos lošimas susideda iš 8 lošimų, lošiamų iki tol, kol lošėjas arba oponentas pasiekia 2
taškus.
Kiekvieno premijos lošimo metu lošėjas turi pasirinkti 1 iš 3 ginklų, o oponentas gauna
atsitiktinai parinktą ginklą.
Premijos lošimo eiga parenkama pagal veikėjų gautus ginklus:
Šautuvas
(„Blaster“)
Šautuvas
(„Blaster“)
Lazeris
(„Laser“)
Bomba
(„Bomb“)

Lazeris
(„Laser“)

Bomba
(„Bomb“)

Lygiosios

Laimėjimas

Pralaimėjimas

Pralaimėjimas

Lygiosios

Laimėjimas

Laimėjimas

Pralaimėjimas

Lygiosios

2.1773 „Egipto Valdytojas“ („Ruler of Egypt“)
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. 0.50 €
Maks. 60 €
77 340 €

„Egipto Valdytojas“ - 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 11 simbolių tarp kurių 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“), premijos („bonus“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
premijos ir nemokamų sukimų simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose.
3 premijos simboliai bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja premijos lošimą. Premijos lošimas
negali būti aktyvuotas nemokamų sukimų funkcijos metu.
3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją. Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo būgnuose atsiradusių
nemokamų sukimų simbolių skaičiaus.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•

Nemokamų sukimų lošimas lošiamas ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
Maksimalus nemokamų sukimų skaičius, kuris gali būti aktyvuotas lošimo metu yra 50.
Kuomet limitas pasiekiamas, tolimesni nemokamų sukimų simboliai atsiradę būgnuose
neaktyvuos nemokamų sukimų funkcijos.

Vartomo simbolio funkcija („Flipping Symbol feature“)
•
•
•

•

Kuomet aktyvuojama ši funkcija, kai kurie simboliai gali būti pakeisti kitais simboliais.
8 išmokantys simboliai padalinami į 2 grupes – mažiausiai ir daugiausiai išmokantys
simboliai.
Kiekvienam mažiausiai išmokančiam simboliui yra atitinkamas daugiausiai išmokantis
simbolis: lošimo laukelio fono spalva ir daugiausiai išmokančio simbolio veikėjas sutampa
su mažiausiai išmokančio simbolio spalva.
Jei specialus daugiausiai išmokantis simbolis atsiranda būgnuose, visi sutampantys
mažiausiai išmokantys simboliai pakeičiami daugiausiai išmokančiais simboliais.

Premijos lošimas („Bonus game“)
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•

Premijos lošimas pradedamas su daugikliais, tokiais kaip, x1, x2, x3 ir x4. Kai daugiklis
parenkamas, lošėjas turi pasirinkti 3 iš 9 prizų dėžučių. Laimėjimo sumos, rodomos ant
dėžučių, padauginamos iš premijos lošimo pradžioje priskirto daugiklio.

Statymai („Gamble“)
• Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
o Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
• Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1774 „Aštrūs Vaisiai“ („Spicy Fruits“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 100 €
90 000 €

„Aštrūs Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
• Lošime yra 9 simboliai tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai išmokantys ir

laukinis („wild“) simbolis.
• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
• Pipiro („Pepper“) simbolis yra laukinis simbolis, kuris gali išsiplėsti vertikaliai kiekviename
būgne, kai visos laiminčios kombinacijos, turinčios pipiro simbolį, išmokamos.
• Pipiro simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose.
Lošimo funkcijos:
•
•
•
•

Pakartotiniai sukimai ir laimėjimo funkcijos
Kai 1 ar daugiau pipiro simbolių atsiranda būgnuose, būgnai išsiplečia ir visi esami
laimėjimai išmokami. Likę būgnai sukasi pakartotinai.
Pakartotiniai sukimai lošiami skirtingu būgnų rinkiniu, nei pagrindiniame lošime.
Pakartotiniai sukimai baigiami, kai neatsiranda naujų papildomų pipiro simbolių būgnuose.
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2.1775 „Džiaugsmingų Sukimų Draugija“ („SpinJoy Society“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 90 €
7 650 €

„Džiaugsmingų Sukimų Draugija“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 6 daugiausiai išmokantys, 3 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“), premijos („bonus“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
premijos ir nemokamų sukimų simbolius.
Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose.
3 premijos simboliai, atsiradę bet kurioje vietoje premijos lošimo metu, aktyvuoja premijos
lošimą. Premijos lošimas negali būti pakartotinai aktyvuotas.
3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų
sukimų lošimą. Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo būgnuose atsiradusių nemokamų
sukimų simbolių skaičiaus.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•

Maksimalus nemokamų sukimų skaičius, kuriuos gali aktyvuoti, yra 50. Kai nemokamų
sukimų limitas pasiekiamas, papildomai atsiradę nemokamų sukimų simboliai funkcijos
neaktyvuos.

Statymai („Gamble“)
•
•

•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.
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2.1776 „Vasaros Palaima“ („Summer Bliss“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 20 €
227 060 €

„Vasaros Palaima“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 5 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
nemokamų sukimų simbolį.
Nemokamų sukimų simbolis gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
• 3 nemokamų sukimų simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų

sukimų funkciją su 5 nemokamais sukimai.
Lipnių Laukinių („Sticky Wilds“) funkcija
•

•
•

Prieš prasidedant kiekvienam nemokamam sukimui, atsitiktinis laukinių simbolių skaičius
pridedamas prie atsitiktinių būgnų pozicijų. Šie laukiniai užfiksuojami savo pozicijose
vienam nemokamam sukimui, po to, nauji laukiniai simboliai pridedami prie būgnų prieš
sekantį naują nemokamą sukimą.
3-8 laukiniai simboliai gali būti pridėti kiekvienam sukimui.
Funkcija baigiasi, kai nebelieka nemokamų sukimų.

2.1777 „Saldūs Brangakmeniai“ („Sweet Gems“)
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. 0.50 €
Maks. 25 €
250 000 €

„Saldūs Brangakmeniai“ – 6 būgnų ir 5 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 9 išmokantys simboliai, premijos sklaidos („bonus
scatter“), kaskados („cascade“) ir limpančio daugiklio („sticky multiplier“) simboliai.
Laimėjimas išmokamas, kai susidaro 8 ar daugiau sutampančių simbolių kombinacija arba
jei simboliai sutampantys simboliai atsiranda bet kurioje lošimo tinklelio vietoje.
Kaskadų ir limpančių daugiklių simboliai yra galimi tik saldžių nemokamų sukimų („Sweet
Free Spins“) funkcijos metu.

Lošimo funkcijos:
Kaskadų sukimai („Cascading Spins“)
•
•

Bet kuriame pagrindinio lošimo arba nemokamame sukime, laimėjimo atveju, visi laimintys
simboliai pašalinami, o jų vietas užima iš viršaus krentantys nauji simboliai.
Kaskadų sukimai tęsiami iki tol, nebelieka naujų laiminčių kombinacijų.

Saldūs Nemokami Sukimai („Sweet Free Spins“)
•

•
•
•
•
•

Premijos lošimas bus aktyvuotas, jei 4 ar daugiau premijos sklaidos („bonus scatter“)
simboliai atsiras būgnuose sukimo metu arba kaskados sukimo metu bei suteiks 10
nemokamų sukimų.
Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiras pradinio nemokamo sukimo metu arba sekančiame
kaskados sukime, lošėjui bus suteikti papildomi 5 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų lošimo metu gali atsirasti tiek kaskados daugikliai („cascade
multipliers“), tiek lipnūs daugikliai („sticky multipliers“).
Kaskados daugikliai turi vertes nuo x2 iki x100 ir pasilieka iki kaskadų funkcijos pabaigos.
Lipnūs daugikliai turi vertes nuo x2 iki x5 ir pasilieka iki nemokamų sukimų funkcijos
pabaigos.
Kaskadų funkcijos pabaigoje bendras kaskadų laimėjimas padauginamas iš visų kaskadų ir
lipnių daugiklių.

Funkcijos pirkimas
• Lošėjas gali iškart pereiti į saldžių nemokamų sukimų funkciją už 100x dabartinės statymo
sumos. Tuomet lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų.
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Dviguba Galimybė („Double Chance“)
• Lošėjas gali gauti dvigubą galimybę aktyvuoti premijos funkciją bet kurio sukimo metu.

2.1778 „Ispaniškas Gyvenimas“ („The Spanish Life“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
400 000 €

„Ispaniškas Gyvenimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
• Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 6 mažiausiai išmokantys,
sklaidos („scatter“) ir laukinis („wild“) simboliai.
• Laukinis simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų funkcijos metu ir pakeisti visus kitus
simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
• Sklaidos simbolis atsiranda tik pagrindinio lošimo metu.
• Visi 4 vyno butelio simboliai gali susijungti ir sukurti laiminčias kombinacijas.
• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.
Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•
•
•

3, 4 arba 5 sklaidos simboliai būgnuose atitinkamai aktyvuoja 10, 15 ir 25 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai simboliai pakeičia reguliarius sklaidos simbolius.
Nemokamų sukimų lošimo metu papildomi sukimai nesuteikiami.
Nemokamų sukimų funkcijos metu laukinis simbolis gali aktyvuoti grynųjų laimėjimo („cash
wins“) funkciją, kurios metu 4 vyno butelių simboliai suteikia laimėjimą.

Statymai („Gamble“)
•
•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
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•

o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

Statymų Kopėčios („Gamble Ladder“)
•
•
•

•

Kopėčių statymas gali būti aktyvuotas, paspaudus statymo mygtuką iškart po laimėjimo.
Lošėjo statymas (pagrindinio lošimo laimėjimas) nustato startinę lošėjo poziciją kopėčių
statymo lošimo metu.
Lošėjas gali statyti savo laimėjimą, paspaudęs „Gamble“ (statyti) mygtuką su pavaizduotu
kopėčių simboliu. Laimėjimo atveju, lošėjas atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje aukščiau
esamos vietos, pralaimėjimo atveju – atsiras pažymėtoje kopėčių vietoje žemiau esamos
vietos.
Lošėjas gali pasinaudoti Kopėčių Statymu, kad padidintų pagrindinio lošimo laimėjimą arba
bendrą nemokamų sukimų laimėjimą.

Funkcijos pirkimas
•

Lošėjas gali iškart pereiti į saldžių nemokamų sukimų funkciją už 100x dabartinės statymo
sumos. Tuomet lošėjui suteikiama 3 sklaidos simboliai.

2.1779 „Vagystės Ratas” („The Wheel of Steal“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 20 €
110 180 €

Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošimo pradžioje lošėjas turi pasirinkti norimą brangakmenio simbolį (šiam veiksmui atlikti
skiriama 14 sekundžių), kuris laimėjimo atveju suteiks atsitiktinį daugiklį statymo sumai.
Lošėjui pasirinkus norimus brangakmenių simbolius, lošimas pradedamas pasukant lošimo
ratą. Tuomet atsitiktiniu būdu parenkamas daugiklis ir ratas sustoja ant atsitiktinio simbolio.
Viename lošime gali būti pateikta ne daugiau, kaip 5 statymai.
Kai visi statymai atlikti aktyvuojama apiplėšimo premija, kuri padidina brangakmenio
simbolio laimėjimus.
Jei nurodytas brangakmenio simbolis ir pasirinktas apiplėšimo premijos brangakmenio
simbolis yra vienodi, laimėjimai suteikiami apiplėšimo premijos lošimo metu ir lošimas
baigiamas.
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•
•

Pirmame lošimo rate daugiklis gali siekti x3. Jei apiplėšimo premija paryškina pasirinktą
brangakmenio simbolį, laiminčio daugiklio diapazonas yra x5-x100.
Antrame rate laimintis daugiklis yra nuo x10 iki x50, trečiajame rate – x10-x100

2.1780 „Valhala“ („Valhöll“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 20 €
110 180 €

„Valhala“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 30 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 10 simbolių tarp kurių – 4 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys ir
laukinis („wild“) simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Funkcijos parinkimas
•

Kuomet atliekamas statymas, du kūjo simboliai, esantys virš būgnų, pasislenka į atsitiktinę
poziciją bei parenka funkciją visam lošimui:
o Jei abu kūjo simboliai nusileidžia toje pačioje pozicijoje, aktyvuojama išsiplečiančio
laukinio simbolio („Expanding Wild“) funkcija;
o Jei kūjo simbolis nusileidžia gretimose pozicijose, aktyvuojama sujungtų būgnų
(„Merged Reel“) funkcija;
o Jei kūjo simboliai nusileidžia dviejuose kampuose (ant 1 ir 6 būgno), aktyvuojama
nemokamų sukimų funkcija.

Išsiplečiančio laukinio simbolio funkcija
•
•

Išsiplečiančio laukinio simbolio funkcija aktyvuojama, kai abu kūjo simboliai atsiduria tame
pačiame būgne. Tuomet visi 6 būgnai paveikiami šios funkcijos.
Funkcijos metu išsukami 3 sukimai:
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o Pirmojo sukimo metu, išsiplečiantis laukinis simbolis atsiranda uždengęs būgną, virš
kurio yra kūjo simbolis.
o Antro sukimo metu, 2 papildomi lipnūs laukiniai simboliai pridedami greta esančiuose
būgnuose, kuriuose yra išsiplečiantys laukiniai simboliai.
o Trečiojo sukimo metu, 2 ar daugiau lipnūs laukiniai simboliai pridedami prie būgnų,
išskyrus tuo, kuriuose yra išsiplečiantys simboliai.
Sujungtas Būgnas („Merged Reel“)
•
•

Sujungto būgno funkcija aktyvuojama abiejų kūjo simbolių, nusileidžiančių gretimuose
būgnuose.
Funkcijos metu, 2 ar daugiau būgnų yra pakeičiami 1 dideliu būgnu, turinčių 2x2 dydžio
simbolius.

Nemokami sukimai
•
•
•

•

Kūjo simbolis, nusileidęs 1 ir 6 būgnuose, aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų funkcijos metu, 2, 3, 4 ir 5 būgnai išsiplečia iki 5 eilučių ir 10
papildomomis linijomis.
Nemokami sukimai lošimi su sukrautais 4x1 dydžio simboliais būgnuose. 4 sukrauti dievų
simboliai („Gods symbols“) atsiranda būgnuose, kaip vienas didelis simbolis, tačiau
skaičiuojamas, kaip 4 atskiri simboliai.
Nemokamų sukimų metu negalima pakartoti nemokamų sukimų arba aktyvuoti kitos
funkcijos.

Statymai („Gamble“)
•
•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
•
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1781 „Mūzos Slėnis“ („Valley of the Musses“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
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Maksimali laimėjimo suma:

Maks. 90 €
22 500 €

„Mūzos Slėnis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
• Bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuota mūzos žavesio („Muses Charm“) funkcija, kurios
metu laukiniai („wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius būgnuose.
• Kai laukiniai simboliai atsiranda mūzos žavesio lošime, lošėjas turi galimybę gauti papildomą
laimėjimą momentinių grynųjų pinigų („Instant Cash“) funkcijos pagalba.
• Ši funkcija suteikia 4 momentinius laimėjimus 4 atsitiktiniams laukiniams simboliams.
• Po to kai baigiami visi nemokami ir pakartotiniai sukimai, lošėjas gali pereiti į statymo
(„Gamble“) funkciją.
• Šios funkcijos metu lošėjas turi spėti paslėptos kortos spalvą (juoda arba raudona). Atspėjus
teisingai, lošėjo pradinis laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus kortos spalvos – laimėjimas
prarandamas ir statymo funkcija baigiama.
• Maksimaliai lošėjas gali per vieną kartą lošti statymo lošimą 4 kartus.

2.1782 „Ginklo Svoris“ („Weight of The Gun“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 100 €
210 00 €

„Ginklo Svoris“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•

Lošime yra 12 simboliu tarp kurių – 6 daugiausiai išmokantys, 3 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“), premijos („bonus“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
premijos ir nemokamų sukimų simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose.
3 premijos simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja premijos lošimą. Premijos lošimas
negali būti aktyvuotas nemokamų sukimų funkcijos metu.
3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją. Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo nemokamų sukimų simbolių,
atsiradusių būgnuose, skaičiaus.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
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•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
• Maksimalus nemokamų sukimų skaičius, kuris gali būti suteiktas vieno lošimo metu, yra 50.
Kai nemokamų sukimų limitas pasiekiamas, papildomai atsiradę nemokamų sukimų simboliai
atsiradę būgnuose nesuteikia nemokamų sukimų.
Premijos lošimas („Bonus game“)
• Premijos lošimo metu lošėjas renkasi 3 iš 12 taikinius, į kuriuos šauna kaubojaus simbolis ir
atskleidžiamos pasirinktų taikinių vertės.
• Galimos laimėjimo vertės yra nuo x5 iki x50 statymo suma.
Statymai („Gamble“)
•
•

•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1783 „Kalėdos Trobelėje“ („Xmas At The Cabin“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 40 €
400 00 €

„Kalėdos Trobelėje“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

Lošime yra 12 simbolių tarp kurių – 6 daugiausiai išmokantys, 3 mažiausiai išmokantys,
laukinis („wild“), premijos („bonus“) ir nemokamų sukimų („free spins“) simboliai.
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•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus
premijos ir nemokamų sukimų simbolius. Laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose.
3 premijos simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja premijos lošimą. Premijos lošimas
negali būti aktyvuotas pakartotinai.
3 ar daugiau nemokamų sukimų simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•

Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Maksimalus nemokamų sukimų skaičius – 50. Pasiekus šį limitą, būgnuose atsiradę
nemokamų sukimų simboliai neaktyvuos nemokamų sukimų funkcijos.

Premijos lošimas („Bonus game“)
•
•

Premijos lošimo metu lošėjas renkasi 3 iš 12 prizo dėžučių. Galimas laimėjimas yra x5-x50
statymo suma.
Daugikliai, rodomi ant dėžučių, pridedami prie lošėjo laimėjimo sumos.

Statymas („Gamble“)
•
•

•

Laimėjimo atveju lošėjas turi galimybę pereiti į statymo funkciją ir padvigubinti savo
laimėjimą.
Statymo funkcijos lošime lošėjas spėja užverstą kortą, tačiau turi 2 galimus pasirinkimus:
o Spėti spalvą (juoda arba raudona), kad padidintų savo laimėjimą 2x daugikliu; galimybė
laimėti – 50%;
o Spėti kortos reikšmę (širdys, būgnai, vynai arba kryžiai), kad padidintų savo laimėjimą
4x daugikliu; galimybė laimėti – 25%.
Lošime galimi maksimaliai 4 kortų spėjimai.

2.1784 „Degančios Žvaigždės“ („Burning Stars 3“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
218 700 €
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„Degančios Žvaigždės“ – 3 būgnų ir 3 eilučių lošimas, kuriame išmokama už bent 4 identiškus
simbolius bet kuriame būgne.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolius.
3 premijos simboliai pagrindinio lošimo metu aktyvuoja didžiojo prizo sulaikymo premiją.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Premijos simboliai, kurie aktyvavo didžiojo prizo sulaikymo premiją, pasilieka būgnuose.

Lošimo funkcijos:
•
•
•

•

Sulaikyto didžiojo prizo funkcijos pradžioje skiriami 3 pakartotiniai sukimai.
Kiekvieną karta būgnuose pasirodžius premijos simboliui, pakartotinių sukimų skaičius
atstatomas į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai visi pakartotiniai sukimai baigiami arba visi būgnai
užpildomi premijos simboliais. Tuomet laimėjimas suteikiamas pagal išmokų lentelę,
išmokamas už surinktų premijos simbolių skaičių.
Didžiojo prizo sulaikymo premijos lošimas lošiamas ta pačia statymo suma, kuri buvo
naudojama aktyvuojant šią funkciją.

2.1785 „Dobilo Dama“ („Clover Lady“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
350 00 €

„Dobilo Istorija“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Visi laimėjimai yra išmokami už 3, 4, 5 arba 6 simbolių kombinacijas ant aktyvių laimėjimo
linijų iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus specialius simbolius.
3 premijos simboliai aktyvuoja dobilo didžiojo prizo premiją.
Vilko simbolis daugina laimėjimą iš 1,5x daugiklio. Jei būgnuose atsiranda daugiau vilko
simbolių, kiekvienas kitas simbolis didina bendrą laimėjimo daugiklį 0,5 karto.
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Lošimo funkcijos:
Dobilo Didžiojo Prizo premija
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Jei premijos simbolių aktyvavimas įvyksta apatinėje arba viršutinėje lošimo laukelio eilutėse,
jos perkeliamos į vidurinę eilutę.
Premijos simboliai, kurie aktyvavo funkciją, lieka savo pozicijose būgnuose.
Premijos simboliai gali būti išsukami į bet kokią padėtį, tačiau jei jie yra išsukami ant
viršutinės arba apatinės eilutės, jie perkeliami į vidurinę eilutę.
Vilko simboliai gali būti išsukti tik ant viršutinės ir apatinės eilučių.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami premijos lošimo pradžioje.
Kiekvieną kartą išsukus premijos arba vilko simbolį, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas
į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai visi pakartotiniai sukimai baigiami arba visi būgnai
pripildomi simboliais. Tuomet išmokamas laimėjimas pagal surinktų premijos simbolių
skaičių. Laimėjimas papildomai dauginamas iš visų surinktų daugiklių, suteiktų vilko
simbolių.
Kiekvienas užrakintas vilko simbolis didina bendrą laimėjimo daugiklį 0,5.
Maksimali daugiklio vertė yra x7, kuri galima užrakinus 12 vilko simbolių
Premijos lošimas lošiamas ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

2.1786 „Likimo Būgnai“ („Fortune Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
210 00 €

„Likimo Būgnai“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 46656 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laimėjimai išmokami už 3, 4, 5 arba 6 identiškų simbolių kombinacijas aktyvioje laimėjimo
linijoje.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolius.
6 auksinės monetos simbolis pagrindinio lošimo metu aktyvuoja pagrindinio prizo sulaikymo
premiją.
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•
•
•
•

Kai didysis auksinės monetos simbolis išsukamas, visų auksinės monetos simbolių vertės ant
8 būgno žemiau sudedamos ir padauginamos iš 1x-x9 daugiklių.
Medžio simbolis atsiranda būgnuose, kai 3-8 auksinės monetos simboliai išsukami 8 būgno
apačioje.
Paslapties simbolis gali įgauti kito premijos simbolio vertę, įskaitant auksinės monetos,
didelės auksinės monetos, medžio arba mini, mažojo ir didžiojo simbolius.
Kai visi laimėjimai yra išmokami, laimėjimo simboliai yra pakeičiami iš viršaus krentančiais
simboliais.

Lošimo funkcijos:
Mini maišo premija
•

Išsukus maišo simbolį kartu su (maksimaliai) 5 auksinės monetos simboliais pagrindiniame
lošime suteikiami auksinės monetos simbolių prizai, kurie išmokami lošėjui.

Sulaikyto Pagrindinio Prizo premija
•
•
•

•
•
•

Išsukus bent 6 auksinės monetos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja pagrindinio
prizo sulaikymo premiją.
Visi simboliai yra pašalinami nuo būgnų, išskyrus auksinės monetos simbolius, kurie
aktyvavo pagrindinio prizo sulaikymo premiją, ir jie nukrenta į būgnų apačią.
Pagrindinio prizo sulaikymo premija lošiama ant 27 nepriklausomų būgnų, atskirtų į atskirus
viršutinius būgnus ir apatinius būgnus. Viršutinius būgnus sudaro 3 dideli būgnai (tik
specialus premijos simbolis gali būti išsuktas ant tų būgnų.
Apatinius būgnus sudaro 24 būgnai. Tik auksinės monetos simboliai gali būti išsukti ant šių
būgnų.
Specialūs premijos simboliai apima: didelės auksinės monetos simbolį, medžio simbolį, mini,
mažąjį, didįjį simbolius bei paslapties simbolį.
Išsukus paslapties simbolio vertę, ji priskaičiuojama pagrindinio prizo sulaikymo premijos
lošimo pabaigoje. 3 pakartotiniai sukimai suteikiami premijos lošimo pradžioje.

2.1787 „Želės Būgnai“ („Jelly Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
250 00 €
„Želės Būgnai“ – 8 būgnų, 8 eilučių ir 16777216 laimėjimo būdų lošimas.
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Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

•

Laimėjimai yra išmokami už 4, 5, 6, 7 arba 8 identiškų simbolių kombinacijas iš kairės į
dešinę paeiliui einančiuose būgnuose.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolį.
Premijos simbolis suteikia x1-x5 daugiklius laimėjimams. Premijos simbolio laimėjimai
išmokami tik didžiojo prizo sulaikymo premijos metu.
Simboliai, esantys laiminčios kombinacijos dalimi, išnyksta, užleisdami vietas naujiems
simboliams ir sukurdami naujas laiminčias kombinacijas.
Išsukus 3, 4 arba 5 premijos simbolius pagrindiniame lošime, aktyvuojamas pakartotinis
sukimas su ant būgnų užblokuotais premijos simboliais, didinant galimybę aktyvuoti didžiojo
prizo sulaikymo premiją.
Mega simboliai bus visiškai arba dalinai rodomi, priklausomai nuo jų padėties ant būgnų, o
išmokama bus tik už matomą simbolio dalį.

Lošimo funkcijos:
Sulaikyta Pagrindinio Prizo premija
•
•
•

•

•
•
•

•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Visi simboliai yra pašalinami nuo būgnų, išskyrus premijos simbolius, kurie aktyvavo šią
funkciją.
Mini, mažojo ir didžiojo pagrindinio prizo simboliai gali atsitiktini pasirodyti premijos
lošimo metu ir suteikti atitinkamą pagrindinį prizą. Premijos lošimo metu galima laimėti
keletą to paties tipo pagrindinių prizų.
Pagrindinio prizo sulaikymo premija yra lošiama ant 40 nepriklausomų būgnų, atskirtų į
viršutinius būgnus ir apatinius būgnus. Viršutinius būgnus sudaro 8 dideli būgnai. Tik
specialūs premijos simboliai gali būti išsukti ant šių būgnų.
Viršutiniai būgnai yra užblokuoti. Siekiant juos atblokuoti, atitinkamose apatinių būgnų
padėtyse reikia išsukti keturis premijos simbolius.
Specialūs premijos simboliai apima: sidabrinį žetoną, mini, mažasis ir didysis simbolius bei
paslapties simbolį.
Apatinius būgnus sudaro 32 būgnai. Tik standartiniai premijos ir gyvatės simboliai gali būti
išsukti ant šių būgnų. Gyvatės simbolis juda link auksinio žetono simbolio aukščiausios vertės
ir prideda auksiniams žetonams 1x daugiklį ant būgnų. Jei gyvatės simbolis juda per būgno
padėtį, kurią jau užėmė auksinis žetono simbolis, jo vertė dvigubinama. Gyvatės simbolis gali
judėti visomis kryptimis, tačiau tik ant apatinių būgnų.
Premija baigiama, kai visi pakartotiniai sukimai baigiami arba visi 40 būgnų (viršutinių ir
apatinių) užpildomi premijos simboliais.
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•
•
•

Kai didžiojo prizo sulaikymo premija baigiasi, prizas išmokamas pagal premijos simbolių
vertes.
Didysis prizas išmokamas, kai visi 40 būgnų yra užpildomi premijos simboliais. Kiti prizai
nuo būgnų atšaukiami.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1788 „Vidurnaktis Tokijuje“ („Midnight in Tokyo“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
300 000 €

„Vidurnaktis Tokijuje“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Laimėjimai išmokami už 3, 4, 5 arba 6 identiškų simbolių kombinacijas aktyvioje laimėjimo
linijoje.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus mėnulio ir premijos
simbolius.
Lošime yra dviejų tipų laukiniai simboliai, kurie perskiria greta esančius simbolius į 2 ar 3
simbolius, padidindami laimėjimo būdų skaičių.
Mėnulio simbolis gali suteikti x1-x10, x15 arba x20 daugiklius. Laimėjimai išmokami tik
premijos didžiojo puodo lošimo metu.

Lošimo funkcijos:
Premijos didžiojo puodo lošimas
•
•
•
•

Išsukus bent 3 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama premijos didžiojo
puodo funkcija.
Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvienąkart būgnuose
atsiradus premijos arba mėnulio simboliui, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3.
Visi simboliai yra pašalinami nuo būgnų, išskyrus premijos simbolius, kurie aktyvavo šią
funkciją.
Premija baigiama, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai užpildomi nauajis
simboliais.
42

•

•

Galimi funkcijos prizai:
o X5 daugiklis už 3 premijos simbolius;
o X10 daugiklis už 4 premijos simbolius;
o X150 daugiklis už 5 premijos simbolius;
o X1000 daugiklis už 6 premijos simbolius;
Premijos didžiojo puodo lošimas lošiamas ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1789 „Dievų Jėga: Hadas“ („The Power of Gods: Hades“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
500 00 €

„Dievų Jėga: Hadas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•
•

•
•

Visi laimėjimai išmokami už 3, 4 arba 5 simbolių kombinacijas ant aktyvios laimėjimo linijos
nuo kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolį.
Laimėjimai už premijos simbolį yra lygus statymo vertei, padaugintai iš x1-x10, x12 arba x15
daugiklio. Laimėjimai už premijos simbolį išmokami tik didžiojo prizo sulaikymo premijos
funkcijos metu.
Kai visi laimėjimai išmokami, laiminčios kombinacijos simboliai pakeičiami iš viršaus
krentančiais naujais simboliais.
Pagrindinio lošimo metu premijos simbolis gali tapti limpančiu („sticky“) simboliu.
Limpančių premijos simbolių skaičiavimas prasideda nuo 5 ir mažėja kiekvieną kartą sukant
būgnus. Kai atgalinis laikas pasieks 0, simbolis tampa įprastu premijos simboliu.
Hado paslapties simbolis gali perimti mini, mažojo ir didžiojo simbolių vertę.
Paslapties ir Hado paslapties simbolių vertės atskleidžiamos pagrindinio prizo sulaikymo
premijos pabaigoje.

Lošimo funkcijos:
Sulaikyta Pagrindinio Prizo premija

43

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Visi simboliai yra pašalinami nuo būgnų, išskyrus premijos simbolius, kurie aktyvavo šią
funkciją. Lipnūs premijos simboliai paverčiami įprastais premijos simboliais.
Premijos simboliai pagrindinio prizo sulaikymo premijos metu apima ugnies kamuolio,
mėlynos ugnies kamuolio, paslapties ir Hado paslapties simbolius.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami funkcijos pradžioje.
Kai iškrenta mėlyno ugnies kamuolio simbolis, jo vertė yra visų ugnies kamuolių ir mėlynų
ugnies kamuolių simbolių, esančių būgnuose, suma.
Paslapties simbolis gali perimti kitų premijos simbolių vertę, įskaitant ugnies kamuolio
simbolį su atsitiktiniu daugikliu nuo x1 iki x10, x12 arba x15, mėlynosios ugnies kamuolio
bei mini, mažojo ir didžiojo simbolių vertes.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi premijos simboliais. Kai pagrindinio prizo sulaikymo premija baigiasi, prizas
išmokamas atsižvengiant į premijos simbolių vertę.
Didysis prizas išmokamas, kai visi 15 būgnų užsipildo premijos simboliais.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1790 „Dievų Jėga: Medūza“ („The Power of Gods: Medusa“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
250 00 €

„Dievų Jėga: Medūza“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Laimėjimai išmokami už 3, 4 ir 5 identiškų simbolių kombinacijas ant aktyvių laimėjimo
linijų iš kairės į dešinę iš eilės einančiuose būgnuose.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) simbolius.
Premijos simboliai suteikia prizus, kurių vertė 1x-10x, 12x ir 15x daugikliai. Laimėjimai už
premijos simbolius išmokami tik per didžiojo prizo sulaikymo premiją.
Pagrindinio lošimo metu premijos simbolis gali tapti limpančiu („sticky“), kurie turi skaitiklį
su atsitiktine verte 1-9 ir kuri mažėja su kiekvienu sukimu. Kai simbolių skaitiklis pasiekia
0, limpantis premijos simbolis tampa įprastu premijos simboliu.
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Lošimo funkcijos:
Sulaikyta Pagrindinio Prizo premija
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Visi simboliai yra pašalinami nuo būgnų, išskyrus premijos simbolius, kurie aktyvavo šią
funkciją. Lipnūs premijos simboliai paverčiami įprastais premijos simboliais.
Premijos simboliai pagrindinio prizo sulaikymo premijos metu apima ugnies kamuolio,
mėlynos ugnies kamuolio, paslapties ir Hado paslapties simbolius.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami funkcijos pradžioje.
Kai iškrenta mėlyno ugnies kamuolio simbolis, jo vertė yra visų ugnies kamuolių ir mėlynų
ugnies kamuolių simbolių, esančių būgnuose, suma.
Paslapties simbolis gali perimti kitų premijos simbolių vertę, įskaitant ugnies kamuolio
simbolį su atsitiktiniu daugikliu nuo x1 iki x10, x12 arba x15, mėlynosios ugnies kamuolio
bei mini, mažojo ir didžiojo simbolių vertes.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi premijos simboliais. Kai pagrindinio prizo sulaikymo premija baigiasi, prizas
išmokamas atsižvengiant į premijos simbolių vertę.
Didysis prizas išmokamas, kai visi 15 būgnų užsipildo premijos simboliais.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1791 „Klestėjimo Perlai“ („Prosperity Pearls“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
400 00 €

„Klestėjimo Perlai“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laimėjimas išmokamas už bent 10 identiškų simbolių, esančių bet kurioje būgnų vietoje,
kombinacijas.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolius.
Laimėjimai už premijos simbolius išmokami tik didžiojo prizo sulaikymo funkcijos metu.
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•

Išsukus 3, 4 arba 5 premijos simbolius pagrindiniame lošime, išmokamas pakartotinis
sukimas su ant būgnų užblokuotais premijos simboliais, didinant galimybes aktyvuoti
didžiojo prizo sulaikymo premijos funkciją.

Lošimo funkcijos:
Sulaikyto pagrindinio prizo premija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Premijos simboliai, kurie aktyvavo didžiojo prizo sulaikymo premiją ir atsirado šios funkcijos
metu, pasilieka būgnuose.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami funkcijos pradžioje.
Kiekvienąkart išsukus premijos simbolį, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi premijos simboliais.
Paslapties simbolis gali įgauti kito premijos simbolio vertę, įskaitant baltą, auksinį ir juodą
perlą arba mini, mažąjį ir didįjį simbolius.
Balto perlo simbolio prizai yra lygūs statymo vertei, padaugintai nuo x1 iki x10.
Didysis prizas yra išmokamas, kai visi 25 būgnai užpildomi premijos simboliais.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
Kai auksinio perlo simbolis atsiranda būgnuose, jo vertė tampa visų baltų perlo simbolių ant
būgno suma.
Didysis prizas išmokamas, kai visi 15 būgnų užsipildo premijos simboliais.

2.1792 „Kaitinantys Varpeliai“ („Sizzling Bells“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
1 000 00 €

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

Laimėjimai yra išmokami už 3, 4 ir 5 identiškų simbolių kombinacijas aktyvioje laimėjimo
linijoje iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
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•
•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir premijos
(„bonus“) simbolius.
Prizai už premijos simbolį yra lygūs statymo vertei, padaugintai iš nuo x1 iki x10, x12 arba
x15 daugiklio.
Laimėjimai už premijos simbolius išmokami tik per didžiojo prizo sulaikymo premiją.
Pagrindinio lošimo metu premijos simbolis gali atsirasti, kaip limpantis („sticky“) simbolis.
Limpančių premijos simbolių skaičiavimas prasideda nuo 5 ir mažėja kiekvieną kartą pasukus
būgnus. Kai skaitiklis pasiekia 0, simbolis tampa įprastu premijos simboliu.

Lošimo funkcijos:
Sulaikyto pagrindinio prizo premija
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Premijos simboliai, kurie aktyvavo didžiojo prizo sulaikymo premiją ir atsirado šios funkcijos
metu, pasilieka būgnuose, o visi kiti simboliai yra pašalinami iš būgnų.
Sulaikyto pagrindinio prizo premija lošiama ant 30 nepriklausomų būgnų, atskirtų į
viršutinius ir apatinius būgnus. Viršutinius būgnus sudaro 15 būgnų, kuriuose gali būti išsukti
įprasti premijos ir specialūs premijos simboliai. Apatinius būgnus sudaro 15 būgnų, kuriuose
gali būti išsukti tik įprastiniai premijos simboliai.
Viršutiniai būgnai lieka neaktyvūs, kol premijos simbolis yra išsukamas ant apatinio būgno,
atitinkantis viršutinio būgno padėtį.
Specialūs premijos simboliai, atsirandantys viršutiniuose būgnuose, turi x25, x50, x150 ir
x250 statymo vertės daugiklius.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami premijos lošimo pradžioje.
Kiekvieną kartą, kai išsukamas premijos simbolis, jis atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi premijos simboliais.
Didysis prizas yra išmokamas, kai visi 15 apatinių būgnų užpildomi premijos simboliais.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1793 „Likimo Saulė“ („Sun of Fortune“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
145 00 €
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„Likimo Saulė“ – 4 būgnų, 4 eilučių ir 16 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Laimėjimai išmokami už bent 8 identiškus simbolius, atsirandančius bet kuriuose būgnų
pozicijose.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius.
Laimėjimai už premijos simbolius išmokami tik per didžiojo prizo sulaikymo premijos
lošimą.
Išsukus 3, 4 arba 5 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas pakartotinis
sukimas su ant būgnų užblokuotais premijos simboliais.

Lošimo funkcijos:
Sulaikyto pagrindinio prizo premija
•
•
•
•
•
•
•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Premijos simboliai, kurie aktyvavo didžiojo prizo sulaikymo premiją ir atsirado šios funkcijos
metu, pasilieka būgnuose, o visi kiti simboliai yra pašalinami iš būgnų.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami premijos lošimo pradžioje.
Kiekvieną kartą, kai išsukamas premijos simbolis, jis atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi premijos simboliais.
Didysis prizas yra išmokamas, kai visi 15 apatinių būgnų užpildomi premijos simboliais.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1794 „Vienaragio Būgnai“ („Unicorn Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
145 000 €

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

Visi laimėjimai išmokami už 3, 4 arba 5 simbolių kombinacijas ant aktyvios laimėjimo linijos
nuo kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis yra išmokėjimo simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
sklaidos („scatter“) ir specialius simbolius.
Išsukus bent 3 sklaidos simbolius bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja laimėjimą.

Lošimo funkcijos:
Vienaragio pagrindinio prizo premija
•
•
•
•
•

Išsukus bent 5 vienaragio simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama vienaragio prizo
sulaikymo premija.
Vienaragio simboliai, kurie aktyvavo didžiojo prizo sulaikymo premiją ir atsirado šios
funkcijos metu, pasilieka būgnuose.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami premijos lošimo pradžioje.
Kiekvieną kartą, kai išsukamas premijos simbolis, jis atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi vienaragio simboliais.

2.1795 „Kaitinantis Mėnulis“ („Sizzling Moon“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
250 000 €

„Kaitinantis Mėnulis“ – 4 būgnų ir 4 eilučių lošimas. Kuriame laimėjimai išmokami už 8 identiškų
simbolių kombinacijas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Visi laimėjimai išmokami už 3, 4 arba 5 simbolių kombinacijas ant aktyvios laimėjimo linijos
nuo kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis („Wild“) simbolis yra išmokėjimo simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus
sklaidos („scatter“) ir specialius simbolius.
Paslapties simbolis gali pakeisti bet kurį premijos simbolį, išskyrus mėnulio simbolį.
Mėnulio paslapties simbolis gali būti pakeistas bet kuriuo premijos simboliu, įskaitant
mėnulio simbolį.
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Lošimo funkcijos:
Sulaikyto pagrindinio prizo premija
•
•
•

•
•
•
•

Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojama didžiojo prizo
sulaikymo premija.
Premijos simboliai, kurie aktyvavo didžiojo prizo sulaikymo premiją ir atsirado šios funkcijos
metu, pasilieka būgnuose, o visi kiti simboliai yra pašalinami iš būgnų.
Premijos simbolis gali tapti limpančiu („sticky“) simboliu ir suteikti maksimaliai 9
pakartotinius sukimus bei padidinti galimybę aktyvuoti sulaikyto pagrindinio prizo premijos
lošimą.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami premijos lošimo pradžioje.
Kiekvieną kartą, kai išsukamas premijos simbolis, jis atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3.
Premijos lošimas baigiamas, kai nebelieka pakartotinių sukimų arba visi būgnai yra
užpildomi premijos simboliais.
Didžiojo prizo sulaikymo premija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
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