PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DIE-172
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 2.1796 ik 2.1859 imtinai. Minėtose taisyklėse
aprašomi tiekėjo „Yggdrasil“ 54 (penkiasdešimt keturi) (nuo 2.1796 iki 2.1849) ir tiekėjo „CT
Interactive“ 10 (dešimt) (nuo 2.1850 iki 2.1859) A kategorijos lošimų automatų lošimai.
Lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1796 „10x Atsukimas“ („10X Rewind“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
400 000 €

„10x Atsukimas“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius.
3 laimėjimų sukimų sklaidos simboliai, kurie gali atsirasti 1, 3 ir 6 būgnuose, aktyvuoja laiko
persukimo laimėjimo sukimo premiją.
Jei bent viename būgne yra bent 1 simbolis, laimėjimas padauginamas. Padauginus simbolių
skaičių ant kiekvieno būgno gaunamas galutinis laimėjimo daugiklis.
Visi laimėjimo būdų laimėjimai sudedami po kiekvieno sukimo.

Lošimo funkcijos:
Laiko Persukimo Laimėjimo Sukimo Premiją
•
•

3 laimėjimo sukimų sklaidos simboliai aktyvuoja laiko persukimo laimėjimo sukimo premiją.
Lošėjas renkasi 1 iš aktyvuojamų sklaidos simbolių, kad laimėtų 5, 7 arba 10 laimėjimo
sukimų.
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•
•
•
•

•

Statymai už laimėjimo sukimų premiją nustatomi pagal vertę, kuri aktyvavo laimėjimo
sukimų premiją.
Ankstesni lošėjo sukimai lošiami atvirkštine tvarka, pradedant nuo paskutinio ankstesnio
sukimo.
Tik laimintys sukimai įskaičiuojami į bendrą lošėjo laimėjimo sukimų skaičių.
Sukimai, kuriuose yra 1 arba daugiau sklaidos simbolių atsiranda būgnuose, skaičiuojami,
kaip laimintys sukimai. Kiekvienas sukimas gali suteikti:
o Padidintą laimėjimo daugiklį;
o Piniginį prizą;
o Papildomą laimėjimo sukimą.
Ši funkcija suteikiama, jei nėra ankstesnių sukimų.

2.1797 „12 Trojos Paslapčių“ („12 Trojan Mysteries“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 50 €
1 000 000 €

„12 Trojos Paslapčių“ – 6 būgnų, 4 būgnų ir 4096 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

•

Laiminčios kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius.
Kai būgnuose atsiranda trojos arklio paslapties simboliai, jie gali potencialiai suformuoti
laiminčią kombinaciją ir tuo pačiu metu pasikeisti į tą patį simbolį.
Paslapties matuoklis atsitiktine tvarka parenka simbolius kiekviename sukime. Kai būgnuose
atsiranda trojos arklio paslapties simbolis, jis pakeičiamas parinktu simboliu matuoklyje.
Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje, visi simboliai, išskyrus nemokamų sukimų
išsklaidymo, yra prieinami matuoklyje. Po kiekvieno nemokamo sukimo, paslapties
matuoklis padidėja, pašalinant mažiausiai išmokantį simbolį matuoklyje.
Mažiausiai išmokantis simbolis nėra pašalinamas iš matuoklio, kai lošiami papildomi
sukimai, aktyvuoti nemokamų sukimų išsklaidymo premijos metu. Paslaptingas matuoklis ir
toliau didėja sekančiuose nemokamuose sukimuose.

Lošimo funkcijos:
Mistinių Nemokamų Sukimų Premija
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•
•
•

3 nemokamų sukimų išsklaidymai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Statymas už
nemokamų sukimų premiją nustatomas pagal vertę, kuri aktyvavo šią funkciją.
Aktyvavus nemokamų sukimų funkcija lošėjui suteikiama 12 nemokamų sukimų.
Premijos lošimo metu kiekvienas naujai iškritęs nemokamo sukimo išsklaidymo simbolis
suteiks 1 papildomą sukimą.

Funkcijos Pirkimas
•

Už 50x bendro statymo sumos lošėjas gali pereiti į nemokamų sukimų funkciją, kuri
garantuoja laimėjimą.

2.1798 „3021 A.D. Premijos Medžiotojas“ („3021 A.D. The Bounty Hunter“)
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 €
371 400 €

„3021 AD Premijos Medžiotojas“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 40 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laukiniai simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje ir pakeisti kitus simbolius, išskyrus
premijos simbolius.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią simbolių kombinaciją.
Už simbolius išmokama iš kairės į dešinę.
Premijos simboliai ir raudono piktadario simboliai nemokamų sukimų lošimo metu nėra
pridedami prie viršutinėje juostoje esančių bendrai surinktų simbolių ir negali būti pakeisti
laukiniais simboliais.

Lošimo funkcijos:
Premijų Medžiotojo Laukinis Būgnas
•
•

Premijų medžiotojo laukinio būgno funkcija gali būti aktyvuota sukimo pabaigoje
pagrindiniame lošime ir nemokamų sukimų premijos lošime.
Premijų medžiotojo veikėjas gali nušauti bet kurį simbolį ir pakeisti jį laukiniu simboliu.

Nemokami Sukimai
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•

•
•

Funkcijos pradžioje lošėjui suteikiama iki 25 nemokamų sukimų priklausomai nuo to kiek
nemokamų sukimų iškrito būgnuose:
o Vienas nemokamas sukimas suteikiamas kiekvienam premijos simboliui;
o 5x statymas nemokamų sukimų pradžioje suteikia premijos laimėjimą.
Nemokamų sukimų lošimo metu gali būti aktyvuota premijos medžiotojo laukinis būgnas.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

2.1799 „5 Klanai“ („5 Clans“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

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

Laukiniai ir super laukiniai simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje bei pakeisti visus
kitus simbolius, išskyrus premijos simbolius.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Pasibaigus premijos lošimui visi laimėjimai pridedami prie bet kokio laimėjimo.

Lošimo funkcijos:
Skydų Premija
•
•
•
•
•
•

Premijos pagrindiniame lošime yra 5 būgnų premijos, kurios taip pat gali atsirasto nemokamų
sukimų premijos lošime.
Raudonų skydų premija aktyvuoja super laukinį simbolį, kuris suteikia nemokamus
pakartotinius sukimus.
Žalių skydų premija aktyvuoja laukinius simbolius, kurie suteikia nemokamus pakartotinius
sukimus.
Violetinių skydų premija aktyvuoja mistinius simbolius, kurie suteikia nemokamus
pakartotinius sukimus.
Mėlynų skydų premija aktyvuojama bet kurio būgno laimėjimo bei suteikia iki 50x daugiklį.
Auksinio skydo premija pasirodo tik 5 būgne ir suteikia nemokamų sukimų premiją bei 3
papildomus nemokamus sukimus.
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Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Funkcijos pradžioje suteikiami 9 nemokami sukimai.
Skydo premijos yra aktyvesnės nemokamų sukimų lošime.
Jei auksinio skydo simbolis atsiranda 5 būgne, suteikiami papildomi 3 nemokami sukimai.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Funkcijos Pirkimas
•

Lošėjas turi galimybę pereiti į nemokamų sukimų funkciją su garantuotu laimėjimų, atlikęs
x100 pagrindinio lošimo statymą.

2.1800 „90K Yeti Gigabloksas“ („90K Yeti Gigablox“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 10 €
900 000 €

„90K Yeti Gigabloksas“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 46656 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laiminčios kombinacijos formuojamos iš simbolių eilės, pradedant nuo pirmojo būgno.
Sustojus sukimui laimintys simboliai iškyla virš būgnų.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošime yra 3 unikalios premijos, kurios gali būti aktyvuotos bet kuriame sukime.
Gigablokso simboliai gali būti nuo 2 eilučių ir 2 būgnų iki 6 eilučių ir 6 būgnų dydžio.
Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Laukinis
simbolis negali pasirodyti, kaip gigablokso simbolis.
5 ar daugiau nemokamų sukimų sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Sniego blokas paslepia kitus simbolius ir nesuteikia laimėjimų.

Lošimo funkcijos:
Yeti Atskleidimas
•
•

Yeti simbolis sunaikina sniego bloką , kad parodytų laiminčius simbolius.
Ši funkcija atsiranda atsitiktine tvarka pagrindinio lošimo metu.
5

Pūga
•
•

Yeti simbolis sumaišo būgnus vietomis ir sukuria naują tvarką, suteikiant laiminčias
kombinacijas.
Ši funkcija gali atsirasti atsitiktine tvarka.

Giga Iškvietimas
•
•

Yeti simbolis aktyvuoja didelį gigablokso būgną, kuris gali turėti 4 būgnų ir 4 eilučių dydžio
simbolius.
Ši funkcija atsiranda atsitiktine tvarka.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Aktyvuojamas toks pat nemokamų sukimų skaičius, kaip ir sklaidos simbolių, kurie aktyvavo
premiją.
Bent 1 pūgos arba giga iškvietimo funkcijos garantuotai aktyvuojamos nemokamų sukimų
premijos lošimo metu.
Nemokamų sukimų metu visi sniego blokai yra pašalinami iš būgnų.
Kiekvienas atsiradęs nemokamo sukimo sklaidos simbolis suteikia papildomą 1 nemokamą
sukimą.

Funkcijos Pirkimas
•
•

Funkcijos pirkimas gali būti aktyvuotas pagrindinio lošimo metu.
Lošėjas gali pasirinkti 1 iš 4 funkcijų:
o 5 nemokamus sukimus;
o 10 nemokamų sukimų;
o 20 nemokamų sukimų;
o Giga Iškvietimo sukimas.

2.1801 „Senovinis Užtemimas“ („Ancient Eclipse“)
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 €
587 200 €

„Senovinis Užtemimas“ – 5 būgnų ir 4 eilučių lošimas.
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Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laiminčios kombinacijos susideda iš 3 ar daugiau identiškų simbolių.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laimėjimai, susidarę nemokamų sukimų lošimo metu, išmokami tik pasibaigus funkcijai.
Sklaidos simbolis pasirodo tik pagrindinio lošimo metu.

Lošimo funkcijos:
Laukinis Užtemimas
•
•
•
•

Kiekvieno sukimo metu lošėjas turi galimybę, kad būgnuose atsiras specialūs mėnulio
simboliai.
Kiekvienas atsiradęs mėnulio simbolis suteikia naują saulės rėmo funkciją jo atsiradimo
vietoje.
Jei mėnulio simbolis atsiranda toje vietoje, kurioje jau yra saulės rėmo funkcija, tuomet
aktyvuojama užtemimo funkcija, kuri paverčia visas įrėmintas pozicijas laukiniais simboliais.
Jei tame pačiame sukime, kuriame jau yra aktyvuota saulės rėmo funkcija, atsiranda daugiau
nei vienas mėnulio simbolis, lošėjo bendro laimėjimo daugiklis padidėja x1 už kiekvieną
papildomą užtemimo funkciją.

Lipnių Saulių Nemokami sukimai
•
•
•
•
•
•

Surinkus 3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų
funkcija, kuri veikia tik 2, 3 ir 4 būgnuose.
Lošimo pradžioje suteikiama 10 nemokamų sukimų, o už kiekvieną naujai atsiradusį mėnulio
simbolį suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas.
Bet kurie nemokamų sukimų metu surinkti saulės rėmų simboliai tampa lipnūs ir lieka savo
pozicijose, net jei aktyvuojama užtemimo funkcija.
Saulės rėmų simboliai, kurie buvo būgnuose aktyvavus nemokamų sukimų funkciją, pavirs
lipniais ir dalyvaus nemokamuose sukimuose.
Jei paskutinio nemokamo sukimo metu neaktyvuojama užtemimo funkcija, bet kurie surinkti
saulės rėmų simboliai lieka savo vietoje ir yra pernešami atgal į pagrindinį lošimą.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

2.1802 „Muštynės Raudonosios Kepurės Užeigoje“ („Brawl At The RedCap Inn“)
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. 0.20 €
Maks. 60 €
553 440 €

„Muštynės Raudonosios Kepurės Užeigoje“ – dviejų lošimo tinklelių, turinčių po 5 būgnus ir 4
eilutes ir 50 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolį, už kurį
išmokama bet kokia tvarka.
Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Bet koks laukinis simbolis, atsiradęs viename iš dviejų lošimo tinklelių yra nukopijuojamas
ir toks pat simbolis patalpinamas į identišką kito lošimo tinklelio poziciją.
Laukiniai simboliai, atsiradę tokiose pat pozicijose abiejuose lošimo tinkleliuose, suteikia x5
laukinio daugiklio simbolį.
Sklaidos simboliai, atsiradę pozicijose, kur buvo nukopijuoti identiški laukiniai simboliai,
gali aktyvuoti nemokamus sukimus.

Lošimo funkcijos:
Sulaikyti Laukiniai Nemokami Sukimai
•
•
•
•

5 ar daugiau sklaidos simbolių abiejuose lošimo tinkleliuose aktyvuoja sulaikytus laukinius
nemokamus sukimus, kurie suteikia 10 nemokamų sukimų.
Bet kokie laukiniai arba x5 laukinio daugiklio simboliai, atsiradę būgnuose šios funkcijos
metu, yra sulaikomi iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos.
Sulaikyti laukiniai nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai, jei šios funkcijos metu
vėl iškrenta 5 ar daugiau sklaidos simbolių abiejuose lošimo tinkleliuose.
Sulaikyti nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1803 „Katilas“ („Cauldron“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 50 €
111 100 €

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

•

Laukinis simbolis, kuris atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose, pakeičia kitus simbolius, išskyrus
sklaidos simbolį.
Sklaidos simboliui atsiradus būgnuose jis yra surenkamas į matuoklį. Kiekvienas sklaidos
simbolis prideda po 1 tašką į matuoklį, o jam pasiekus 750 taškų – atrakinama super
nemokamų sukimų funkcija.
Už sklaidos simbolį išmokama bet kokia tvarka.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•

•

Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų
funkcija ir suteikiama 10 sukimų.
Funkcijos metu, jei laiminti kombinacija yra sudaryta iš daugiausiai išmokančio simbolio,
simbolis išmoka dvigubai daugiau sekančiuose sukimuose. Kiekvienas toks simbolio
pagerinimas aktyvuoja papildomą nemokamą sukimą. Simbolis gali būti pagerintas tik vieną
kartą.
Kai laiminti kombinacija sudaryta iš mažiausiai išmokančio simbolio, simbolis yra
pašalinamas iš būgnų ir neatsiras sekančiuose sukimuose. Kiekvienas toks simbolio
pašalinimas suteikia papildomą nemokamą sukimą.

Super Nemokami Sukimai
•
•
•

Matuokliui pasiekus 750 taškų, aktyvuojama super nemokamų sukimų funckija.
Lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Super nemokami sukimai lošiami taip pat.

2.1804 „Beprotiškas Miksas“ („Crazy Mix“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.15 €
Maks. 45 €
1 000 000 €

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

Lošime yra 8 įprasti simboliai: 4 mažiausiai išmokantys simboliai, 2 vidutiniškai išmokantys
simboliai ir 2 daugiausiai išmokantys simboliai.
Lošime gali atsirasti 2 skirtingų tipų laukiniai simboliai, kurie pakeičia visus kitus simbolius:
Čuko laukinis („Chuck Wild“) simbolis: gali mesti ir pagauti bumerangą;
Anekos laukinis („Aneka Wild“) simbolis: nesąveikauja su bumerangu;
Vienu metu atsiradę keli skirtingi laimėjimai sudedami iš išmokami.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Bumerango Pakartotiniai Sukimai
•
•
•
•
•

•

Bumerango pakartotiniai sukimai aktyvuojami kiekvieną kartą, kai Čuko laukinis simbolis
atsiranda būgnuose pagrindinio lošimo metu.
Viename sukime gali atsirasti tik 1 Čuko laukinis simbolis.
Čuko laukinis simbolis meta bumerangą į vaisių būgną, numušdamas vaisių simbolį eilutėje,
kurioje jis atsiranda bei yra pridedamas prie matuoklio.
Vaisių simboliai, surinkti matuoklyje, nėra perkeliami tarp kiekvieno įprasto sukimo ir nėra
saugomi kiekvienam statymo lygiui.
Bumerangą gali sugauti bet kuris būgnuose esantis Čuko laukinis simbolis, taip
aktyvuodamas sekantį pakartotinį sukimą. Kas kartą metus bumerangą daugiklis padidėja
vienu kartu.
Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Kokteilio Nemokami Sukimai
•
•
•

•
•

Lošimo pradžioje suteikiami 5 nemokami sukimai.
Pradinis daugiklis yra lygus pakartotinių sukimų daugikliui, kuris aktyvavo kokteilio
nemokamus sukimus.
Kiekvienas matuoklyje esantis vaisiaus simbolis pagerina kokteilio nemokamus sukimus:
o Raudonojo kuadongo („Red Quandong“) vaisius suteikia 1 papildomą laukinį simbolį;
o Stambiojo duonmedžio („Jackfruit“) simbolis suteikia 1 papildomą kokteilio nemokamą
sukimą;
o Mėlynojo kuadongo („Blue Quandong“) simbolis suteikia trečdalį statymo, padauginto iš
dabartinės statymo sumos;
o Vaistinės citrinaitės („Finger Lime“) simbolis padidina dabartinį daugiklį vienu kartu.
o Mėlynojo kuadongo simbolio laimėjimas yra padauginamas iš progresyvaus daugiklio.
Kokteilio nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
Kokteilio nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
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•
•

Kai lošėjas surenka 15 raudonojo kuadongo vaisiaus simbolis matuoklyje, daugiklis sustoja
ties x15 ir nebedidėja, nors raudoni kuadongo vaisų simboliai vis dar krenta būgnuose.
Papildomos išmokos nėra suteikiamos papildomiems raudoniems vaisų simboliams.

2.1805 „Kristalų Kritimas“ („Crystal Falls“)
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 €
410 600 €

„Kristalų Kritimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•

Kiekviena laiminti kombinacija visose laimėjimo linijose aktyvuoja matuoklį.
Visi simboliai, susiję su laimėjimo linijos laimėjimais yra pašalinami iš lošimo laukelio,
palikdami tuščias pozicijas.
Visi simboliai, susiję su laimėjimo linijų laimėjimais yra pašalinami iš lošimo laukelio,
paliekant jų vietoje tuščias vietas. Juos pašalinus, dabartinė pozicija nemokamų sukimų
lošime padidinama viena pozicija.
Simboliai, esantys virš tuščių vietų nukris, kad suteiktų naują pilną lošimo tinklelį.Jei šių
simbolių kritimas sudaro bet kokius naujus laimėjimus mokėjimų linijose, tada procesas
pasikartoja.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•

Nemokamų sukimų lošime, nemokamų sukimų matuoklis rodys likusių sukimų skaičių kartu
su būgnų daugikliais.
Visos laiminčios kombinacijos funkcijos metu yra padauginamos iš daugiklio.
Kiekvieną kartą nemokamų sukimų būgnuose atsiradus laukiniam simboliui, daugiklis
padidinamas vienu kartu.

Funkcijos Pirkimas
•

Lošėjas gali pereiti į nemokamų sukimų funkciją, kuri suteikia 10 sukimų ir 1 papildomą
pakartotinį sukimą už atitinkamą statymo sumą.
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2.1806 „Beviltiški Šunys“ („Desperate Dawgs“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
390 200 €
„Beviltiški Šunys“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose susiformavusios laiminčios kombinacijos
sudedamos ir išmokamos.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus vagono tako („wagon
trail“), banko plėšiko („bank buster“) ir nusikaltimų šėlsmo („crime spree“) simbolius.

Lošimo funkcijos:
Banko Plėšikas
•
•

•

Funkcijos pradžioje lošėjui suteikiami 3 seifai: bronzinis, sidabrinis ir auksinis. Kiekvienas
susideda iš atsitiktine tvarka parinktų prizų.
Kiekvienas seifas turi unikalų slaptą kodą, kuris turi būti užbaigtas norint laimėti seife esantį
prizą. Lošėjas turi pasirinkti skaičius nuo 0 iki 9, kuris sėkmingai arba nesėkmingai
suformuos dalinį seifo slaptą kodą. Jei pasirinktas skaičius suformuoja dalį bet kurio seifo
kodo, tada skaičius atitinkamoje pozicijoje ant seifo durų ir seifo durys šiek tiek prasiveria.
Lošėjas ir toliau renkasi skaičius kol vienas iš seifų pilnai atsidaro ir jis apdovanojamas
atsitiktine tvarka parinktu prizu:
o x12 iki x100 kartų statymo sumos;
o x25 iki x200 kartų statymo;
o x50 iki x500 kartų statymo.

Vagono Takas
•
•

Vagonų tako funkcija aktyvuojama, kai būgnuose atsiranda 3, 4 arba 5 vežimo simboliai.
Funkcijos metu galima laimėti nuo 30 iki 1000 kartų didesnį laimėjimą, nei statymo suma.

Nusikaltimų Šėlsmas
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•
•
•
•
•

3 ar daugiau nusikaltimų šėlsmo simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja
nemokamų sukimų funkciją.
Funkcijos pradžioje lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų su daugikliu, kuris gali siekti
x30.
3 ar daugiau premijos simbolių, atsiradusių būgnuose šios funkcijos metu, suteikia
papildomus 10 nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Pirmo sukimo metu daugiklis yra x1 ir tada kiekvieno sukimo pabaigoje daugiklis yra
pašalinamas ir pakeičiamas x2 sekančiam sukimui.

2.1807 „Velykų Sala 2“ („Easter Island 2“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 300 €
750 000 €

„Velykų Sala“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
• Laukiniai simboliai iškrenta 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, kaip Didžiuliai Laukiniai simboliai, bei
pakeičia visus kitus simbolius.
• Lošime yra 9 įprastiniai simboliai, tarp kurių – 5 daugiausiai išmokantys, 4 mažiausiai
išmokantys ir laukinis („wild“) simboliai.
• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošimo funkcijos:
Simbolių Sukeitimo Pakartotiniai Sukimai
•
•
•
•

Laiminčiai kombinacijai sudarius 3 vienodus simbolius pagrindinio lošimo metu
aktyvuojamas pakartotinis sukimas.
Pakartotiniai sukimai visuomet aktyvuoja simbolių sukeitimo funkciją, kad būtų padidinta
galimybė laimėti.
Laimintys mažiausiai išmokantys simboliai pagrindiniame lošime pakeičia visus kitus
mažiausiai išmokančius simbolius pakartotiniame sukime.
Laimintys daugiausiai išmokantys simboliai pagrindiniame lošime pakeičia visus kitus
daugiausiai išmokančius simbolius pakartotiniame sukime.
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Didžiulių Blokų Pakartotiniai Sukimai Ir Išsiplečiantys Būgnai
•

Jei lošėjas gauna laimėjimą didesnį, nei 3 sutampančių simbolių laiminti kombinacija, lošimo
laukelyje pridedamas didžiulis blokas prie 2, 3, 4 ir/arba 5 būgnų:
o 4 vienodų simbolių laiminti kombinacija pagrindiniame lošime suteikia 2 būgnų ir 2
eilučių dydžio bloką;
o 5 vienodų simbolių laiminti kombinacija pagrindiniame lošime prideda 3 būgnų, 3 eilučių
dydžio bloką;
o 6 vienodų simbolių laiminti kombinacija pagrindiniame lošime suteikia 4 būgnų ir 4
eilučių dydžio bloką.

2.1808 „El Dorado Begalybės Būgnai“ („El Dorado Infinity Reels“)
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 €
250 000 €

„El Dorado Begalybės Būgnai“ – 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
• Laukinio čiabuvio („Wild native“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
šventyklos („temple“) simbolį.
• Bet kuris šventyklos simbolio laimėjimas gali aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją.
• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus šventyklos simbolį, už kurį
išmokama bet kuria kryptimi.
Lošimo funkcijos:
Begalybės Būgnai („Infinity Reels“)
•
•
•

Sukimai prasideda 3 būgnuose.
Bet kurio sukimo metu, jei dešiniausiai esantis būgnas pagerina bet kurią simbolių
kombinaciją, suteikiami papildomi būgnai iš dešinės.
Laimėjimai išmokami tik tada, kai nebelieka papildomų būgnų.

Simbolių Daugiklis („Symbol Multiplier“)
•

Simbolių daugiklis taikomas visiems simbolių laimėjimams. Bet kokiame naujame lošime
simbolių daugiklis prasideda nuo x1.
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•
•

Pagrindiniame lošime simbolių daugiklis padidėja vienu kartu kaskart, kai pridedamas naujas
būgnas.
Nemokamų sukimų 1, 2, 3 ir 4 lygyje simbolių daugiklis padidėja per 1, 2, 3 ar 4 atitinkamai
kaskart,

Begalybės Premija („Infinity Bonus“)
•
•

Prizas 888x viso statymo dovanojamas už bet kokį statymą, kurio rezultatas yra 12 ar daugiau
pridėtų būgnų.
Simbolio daugiklis nėra taikomas begalybės premijos laimėjimams.

Nemokami Sukimai
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Nemokamų sukimų funkcijos metu yra 4 lygiai.
Pirmą kartą aktyvavus nemokamų sukimų funkciją lošėjui suteikiami 1 lygio nemokami
sukimai.
Lošimo eigoje lošėjas turi galimybę KAUPTI, STATYTI arba LOŠTI esamu nemokamų
sukimų lygiu. Jeigu lošėjas pasirenka KAUPTI, lošimas grįžta į pagrindinį lošimą; kai kitą
kartą bus aktyvuoti nemokami sukimai, lygis bus pakilęs per 1 (pasirinkimai KAUPTI /
LOŠTI / ŽAISTI bus vėl galimi).
Jei lošėjas pasirenka LOŠTI, atsiranda statymų ratas. Jeigu rodyklė atsiduria žaliame
segmente, nemokamų sukimų lygis padidėja per 1 (ir lošėjas gali pasirinkti STATYTI vėl
arba KAUPTI / LOŠTI). Jeigu rodyklė atsiduria ne žaliame segmente, lošimas grįžta į
pagrindinį lošimą ir visi buvę nemokamų sukimų lygiai prarandami.
Jeigu lošėjas pasirenka STATYTI, tuomet jam suteikiama 10 nemokamų sukimų, kurie
lošiami esamu nemokamų sukimų lygiu.
Jeigu lošėjas pasiekia 4−tą nemokamų sukimų lygį, LOŠTI parenkamas automatiškai.
Nemokamų sukimų 1, 2, 3 ir 4 lygyje simbolių daugiklis padidėja per 1, 2, 3 ar 4 atitinkamai
kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
Kai baigiami visi sukimai, nemokamų sukimų lygis nustatomas iš naujo.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokamų sukimų lygiai kaupiasi per statymo lygius.

2.1809 „Gargoilio Begalybės Būgnai“ („Gargoyle Infinity Reels“)
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 €
213 000 €
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„Gargoilio Begalybės Būgnai“ – 3 būgnų ir 3 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)
simbolį.
Surinkus laukiniai simboliai nemokamų sukimų metu atrakina aukštesnius būgnus.
Laiminčios kombinacijos sudaromos iš 3 vienodų simbolių.
Visi sukimai pradedami su 3 būgnais. Kiekviena laiminti kombinacija arba 2 ar daugiau
sklaidos simbolių gali aktyvuoti papildomą būgną.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•

3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių būgnuose, aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Nemokamų sukimų metu prie būgnų pridedamas papildomas laukinis simbolis.
Kuomet laukinis simbolis nusileidžia būgnuose nemokamų sukimų metu, papildomas
simbolis bus rodomas sekančiame būgne.
Jei 1 ar daugiau laukinių simbolių nusileidžia būgne, suteikiamas papildomas premijos
lošimas, kuriame galima laimėti 3x. 4x, 5x, 20x, 50x, 100x arba 888x daugiklius.

2.1810 „Gatoro Aukso Gigabloksas“ („Gator Gold Gigablox“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 60 €
1 000 000 €

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

Laiminčios kombinacijos sudaromos iš 3 ar daugiau identiškų simbolių, iškrentančių 3 iš eilės
einančių būgnų kairiausioje pusėje.
Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių – nemokamų sukimų, laukinis, sklaidos, aligatoriaus
laukinis simboliai.
Bet kuris simbolis, apimantis laukinį ir nemokamų sukimų simbolius, gali iškristi būgnuose,
kaip gigablokso simbolis, kurio dydis lošimo laukelyje gali apimti 2 būgnus ir 2 eilutes, arba
4 būgnus ir 4 eilutes.
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•

Lošime yra dviejų tipų laukiniai simboliai – aligatoriaus laukinis ir daugiklio laukinis.
Daugiklio laukiniai daugina bet kurį laimėjimą, kuriame jie yra iš daugiklio rodomo
simbolyje. Laukiniai negali iškristi 1 būgne.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•

5 ar daugiau nemokamų sukimų simbolių, atsiradusių būgnuose, aktyvuoja nemokamų
sukimų funkciją.
Nemokamų sukimų kiekis priklauso nuo nemokamų sukimų simbolių, atsiradusių
pagrindiniame lošime.
Nemokamų sukimų simboliai, atsiradę nemokamų sukimų funkcijos metu, aktyvuoja
papildomus nemokamus sukimus.

2.1811 „Brangakmenių Begalybės Būgnai“ („Gems Infinity Reels“)
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 €
226 700 €

„Brangakmenių Begalybės Būgnai“ – 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Kai laukinis simbolis pakeičia to paties tipo simbolį, tų simbolių išmokos kombinacija
pasidvigubina.
Simbolių daugiklis padidėja 1 bet kuriuo metu, kai laukinis simbolis atsiranda būgnuose,
visose trijose eilėse.
Sklaidos simbolio laimėjimai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, kur esančių simbolių skaičius
didesnis ar lygus 3.
Lošiant galima atrakinti iki keturių būgnų rinkinių. Būgnų rinkiniai pavadinti rubino, safyro,
smaragdo ir špinelio. Pagrindiniame lošime lošiama rubino (aukščiausias) ir safyro būgnais.
Smaragdo būgnų rinkinys atrakinamas, kai nemokamų sukimų metu surenkami 5 arba
daugiau sklaidos simbolių.
Špinelio būgnų rinkinys atrakinamas, kai nemokamų sukimų metu surenkami 15 arba daugiau
sklaidos simbolių.
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•
•

Smaragdo ir špinelio būgnų rinkiniai lošime lieka tol, kol užbaigiama nemokamų sukimų
funkcija.
Visi simboliai skaičiuojami tik tame būgnų rinkinyje, kuriame jie atsiranda, išskyrus sklaidos
simbolį, kuris skaičiuojamas tarp visų aktyvių būgnų rinkinių.

Lošimo funkcijos:
Begalybės Būgnai („Infinity Reels“)
•

•
•
•
•

Visi sukimai pradedami su 4 būgnais viename aktyvių būgnų rinkinyje. Bet kokiame sukime,
jei dešiniausiame būgne pagerėja bet kokio simbolio kombinacijos skaičius, pridedamas
papildomas būgnas dešinėje.
Bet kokiame sukime, jei sklaidos simbolis / simboliai pasirodo dešiniausiame būgne be jokios
esančios simbolių kombinacijos, pridedamas papildomas būgnas dešinėje.
Naujasis būgnas sukasi ir jei vėl padidina kokio nors simbolio kombinaciją, pridedamas dar
vienas būgnas ir taip toliau.
Laimėjimai skaičiuojami, kai joks papildomas būgnas nepridedamas.
Nėra viršutinio limito būgnų skaičiui, kuris gali būti pridedamas.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•
•

5 nemokami sukimai aktyvuojami su bet kuriuo sklaidos simbolio laimėjimu pagrindiniame
lošime.
Surinkus 5 sklaidos simbolius nemokamų sukimų lošimo metu, aktyvuojami papildomi 5
nemokami sukimai ir atrakinamas smaragdo būgnų rinkinys.
Surinkus 15 sklaidos simbolių, aktyvuojami papildomi 5 nemokami sukimai ir atrakinamas
špinelio būgnų rinkinys.
Kai atrakinami visi keturi būgnų rinkiniai, bet kuris sklaidos simbolio laimėjimas aktyvuoja
3 papildomus nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Sklaidos Premija
•

•
•

888x viso statymo (22 200 x pagrindinio statymo) prizas suteikiamas bet kurio sukimo metu,
kai mažiausiai vienas kiekvienos laukinės princesės simbolis atsiranda būgnuose, kiekvienas
padengiantis visas tris eiles.
Simbolio daugiklis nėra taikomas sklaidos premijos laimėjimams.
Sklaidos premiją galima laimėti tik nemokamų sukimų metu.

2.1812 „Herojų Šlovė“ („Glory of Heroes“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 20 €
376 300 €

„Herojų Šlovė“ – 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Laiminčios kombinacijos formuojamos iš 5 ar daugiau sutampančių simbolių vertikaliai arba
horizontaliai.
Laimintys simboliai pašalinami iš lošimo laukelio, o jų vietas užima iš viršaus krentantys
nauji simboliai. Šis procesas tęsiamas, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Lošimas turi skirtingus lygius, kuriuose reikia įveikti tam tikrus nustatytus taikinius.
Kiekvienas laimingas sukimas sumažina taikinio vertę, o jai pasiekus 0 – taikinys
eliminuojamas ir pereinama į naują lygį.

Lošimo funkcijos:
Įtūžio Matuoklis
•

•

•

Lošime taip pat yra įtūžio matuoklis, padalintas į du etapus. 1-asis etapas pasiekiamas, kai
surenkami 25 taškai, o 2-asis, kai surenkama 50 taškų. Kiekvienas iš lošimo laukelio
pašalintas brangakmenio simbolis prie matuoklio prideda 1 tašką. Matuoklis nustatomas iš
naujo kiekvieno nauji lošimo pradžioje arba kiekvieno nemokamo sukimo pradžioje.
Pašalinus visus 25 brangakmenių simbolius, lošėjui suteikiama viena iš šių funkcijų:
o Kryžminis blyksnis („Cross Flash“) – atsitiktiniu būdu pašalina brangakmenių simbolius
iš lošimo tinklelio kryžmine forma;
o Liepsnojanti ataka („Flaming Attack“) – atsitiktinai pašalina brangakmenių simbolius iš
lošimo tinklelio prizmės forma.
o Žaibo kritimas („Lightning Slash“) - atsitiktinai pašalina greta esančius brangakmenių
simbolius;
o Garsinis sprogimas („Sonic Blast“) – atsitiktinai pašalina brangakmenių simbolius iš
lošimo tinklelio Z forma.
Kai pašalinami sekantys 50 brangakmenio simbolių, suteikiami 6 nemokami sukimai.

Magija
•
•

Magijos funkcija pakeičia visus brangakmeniu simbolius į laukinius simbolius.
Magijos funkcija gali būti aktyvuota, kai lošime nėra laiminčių kombinacijų.
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Skaitiklis
•
•
•

Kai lošime nėra pašalintas nė vienas brangakmenio simbolis, skaitiklio laukelis padidėja 1
tašku.
Bet kokia laiminti kombinacija atstatys skaitiklio laukelį į 0.
Jei skaitiklis pasieks 3 taškų ribą, simbolis bus pašalintas atsitiktiniu būdu.

2.1813 „Auksinės Žuvytės Akvariumas 2 Gigabloksas“ („Golden Fish Tank 2 Gigablox“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 120 €
500 000 €

„Auksinės Žuvytės Akvariumas 2 Gigabloksas“ – 6 būgnų, 4-6 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Lošime yra 4 įprastiniai daugiausiai išmokantys žuvų simboliai ir 4 mažiausiai išmokantys
kortų simboliai.
Laukinis simbolis, kuris pakeičia visus įprastus simbolius, taip pat yra nemokamo sukimo
simbolis, kuris pasirodo tik pagrindiniame lošime.
Nemokamo sukimo simbolis gali atsirasti tik pagrindiniame lošime.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Surinkus 5 arba daugiau nemokamo sukimo simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų
funkcija.
Prasidėjus nemokamų sukimų lošimui lošėjui suteikiamos 3-7 funkcijos, kurios būna aktyvios
viso nemokamų sukimų lošimo metu.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Galimos funkcijos yra šios:
o Laukinė žuvis: 1 žuvies simbolis yra pakeičiamas laukiniais simboliais visame būgnų
rinkinyje;
o X2 daugiklis: visi laimėjimai dauginami iš x2;
o Išplėsti būgnai: lošimo laukelis išsiplečia iki 6 būgnų ir 6 eilučių;
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o Papildomi laukiniai: 1-2 laukiniai simboliai pridedami į atsitiktines pozicijas kiekviename
nemokamame sukime;
o Užstrigusi žuvis: 1 žuvies simbolis tampa super užstrigusiu būgnuose;
o Papildomi nemokami sukimai: lošėjui suteikiami 1-5 papildomi nemokami sukimai.
Gigabloksas
•
•
•

Gigablokso („Gigablox“) simboliai gali atsirasti būgnuose, kaip 2 būgnų ir 2 eilučių, 4 būgnų
ir 4 eilučių arba 6 būgnų ir 6 eilučių (nemokamuose sukimuose) dydžio simboliai.
Bet kuris simbolis, apimantis laukinį simbolį, gali tapti gigablokso simboliu.
Gigablokso simboliai gali atsirasti kiekviename sukime.

Funkcijos Pirkimas
•

Lošėjas gali tiesiogiai patekti į nemokamų sukimų funkciją už x60 arba x83.3 statymo sumą.
Lošėjui suteikiami 5-16 nemokami sukimai su 3-5 arba 5-16 funkcijomis.

2.1814 „Auksinis Gorgonas“ („Golden Gorgon“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 400 €
100 800 €

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

•

Lošime yra 7 įprastiniai simboliai. Laiminti kombinacija susideda iš 3 ar daugiau simbolių
toje pačioje laimėjimo linijoje, pradedant nuo kairiausio būgno.
Jei visi simboliai dviejuose ar daugiau būgnuose yra vienodi, bendra laiminčių simbolių
kombinacija padauginama. Daugiklis yra lygus iš eilės užpildytų stulpelių skaičiui iš kairės
pusės (nuo x2-x5).
Daugiklis nėra taikomas skirtingiems laimintiems simboliams, kurie pakartotinio sukimo
metu iškrenta laimėjimo linijoje.

Lošimo funkcijos:
Auksinis Žvilgsnis
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•
•
•
•

Atsiradus bet kuriai laiminčiai kombinacijai aktyvuojamas pakartotinis sukimas su visais
laiminčiais simboliais užrakintais savo pozicijoje.
Jei bet kurie, tos pačios rūšies nauji simboliai pasirodo pakartotiniame sukime, jie taip pat
bus užrakinti ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas.
Laimėjimas išmokamas tik tada, kai nebeatsiranda naujų laiminčių kombinacijų.
Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma ir laimėjimo linijomis, kurios aktyvavo
funkciją.

2.1815 „Aukso Kasybos Begalybė“ („Golden Haul Infinity“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 60 €
92 498 €

„Aukso Kasybos Begalybė“ – mažiausiai 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas, kuriame lošimo laukelis gali
išsiplėsti.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lošimas pradedamas su 3 būgnais ir 4 eilutėmis. Bet kokiame sukime, jei dešiniausiame
būgne padidėja bet kokio simbolio kombinacija, pridedamas papildomas būgnas dešinėje.
Laukinis vežimo ir įprastas laukinis simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
sklaidos simbolį.
Sklaidos simbolis aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Išmokos už simbolius skaičiuojamos iš kairės į dešinę (išskyrus sklaidos simbolius, už
kuriuos išmokama bet kokia tvarka), kur esančių simbolių skaičius didesnis ar lygus 5.
Simbolių daugiklis, kuris prasideda nuo x1, taikomas visiems simbolių laimėjimams.
Pagrindinio lošimo metu simbolių daugiklis padidėja 1 kartu, kai pridedamas naujas būgnas.
Nemokamų sukimų metu simbolių daugiklis padidėja 1 kartu, kai pridedamas naujas būgnas.
Nėra nustatyto viršutinio limito simbolių daugikliui.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•

Sklaidos simboliai, atsiradę būgnuose pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 15 nemokamų
sukimų.
Nemokamų sukimų metu gali būti aktyvuoti begalybės arba begalybės laukinių būgnai.
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•

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

2.1816 „Dievų Kūjis“ („Hammer of Gods“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
1 000 000 €

„Dievų Kūjis“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 729 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•

Laukinis simbolis, kuris gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius,
išskyrus sklaidos simbolį.
Specialieji laukiniai simboliai yra renkami matuoklio. Surinkus 3 specialius laukinius
simbolius aktyvuojamas pakartotinis sukimas ir visi 3 surinkti laukiniai simboliai atsitiktine
tvarka sudedami lošimo laukelyje.
Už sklaidos simbolį išmokama bet kurioje būgnų pozicijoje. 3 ar daugiau sklaidos simbolių
aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Sklaidos simbolis nėra aktyvus pakartotinių sukimų
metu.

Lošimo funkcijos:
Būdo Daugiklis
•
•

Kiekviename sukime kai kurios pozicijos yra paryškinamos atsitiktine tvarka. Bet kuris
simbolis, kuris iškrenta šiose pozicijose, gauna daugiklį iki 4.
Daugiklis neturi įtakos sklaidos simboliui. Nemokamų sukimų metu jie visada gauna daugiklį
iš 4. Daugikliai tokiu pačiu būdu dauginami vienas iš kito.

Nemokami Sukimai
•
•
•

Pagrindinio lošimo metu surinkus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama nemokamų
sukimų funkcija, turinti 15 sukimų.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma ir tose pačiose eilutėse, kurios aktyvavo
šią funkciją.
Nemokamų sukimų metu, atskiro sukimo metu garantuojamas net vienas laukinis simbolis.
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•

3 ar daugiau sklaidos simbolių nemokamų sukimų lošimo metu suteikia papildomus 15
nemokamų sukimų.

2.1817 „Hipernova 10K Būdų“ („Hypernova 10K Ways“)
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 €
226 400 €

„Hipernova 10K Būdų“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 10000 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį ir pasirodo tik
viršutiniame būgne.
Kiekvienas sklaidos simbolis suteikia prizą arba premiją pakartotinių premijos sukimų lošimo
metu.
Ne premijos prizai rodomi virš sklaidos simbolių, kurie jau padauginti iš visos statymo
sumos.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Pakartotiniai Premijos Sukimai
•
•
•

•
•

•

6 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja pakartotinių premijos sukimų funkciją.
Lošimo pradžioje lošėjui suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
Visi sklaidos simboliai sulaikomi ir lieka savo vietose visiems likusiems sukimams. Kai bet
koks naujas sklaidos simbolis pasirodo būgnuose, jis užlaikomas, o pakartotini sukimai iš
naujo nustatomi į 3.
Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai daugiau nėra likusių pakartotinių sukimų arba kai visos
matomos pozicijos būgnuose užpildomos sklaidos simboliais.
Pakartotinių sukimų pabaigoje kiekvienas sklaidos simbolis suteikia įprastinį arba premijos
prizą:
o Platininės premijos prizas yra 2000 x visos statymo sumos dydžio;
o Auksinis premijos prizas yra 250 x visos statymo sumos dydžio;
o Sidabrinis premijos prizas yra 50 x visos statymo sumos dydžio;
o Bronzinis premijos prizas yra 10 x visos statymo sumos dydžio.
Bronziniai ir sidabrinės premijos prizai gali būti suteikiami daugiau nei kartą per funkciją.
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•
•
•
•

Platininiai ir auksiniai premijos prizai gali būti suteikiami tik kartą per funkciją.
Ne premijų prizų intervalas yra nuo 1 iki 100 x viso statymo dydžio.
Pakartotiniai premijos sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
Laukiniai simboliai nepasirodo pakartotinio premijos sukimo metu.

2.1818 „Hipo Popsas“ („Hippo Pop“)
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 €
1 000 000 €

„Hipo Popsas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 65536 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Kiekvienas laimintis simbolis sprogsta, o jo vietoj atsiranda 2 nauji simboliai, kurie praplečia
lošimo laukelį. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Kiekviena laiminti kombinacija padidina daugiklį vienu kartu. Pagrindinio lošimo metu
aktyvuotas daugiklis yra perkeliamas į premijos lošimą.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Lošimo laukelį praplėtus 6 simboliais į viršų aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija.
Nemokamų sukimų lošimas pradedamas su 3 simboliais, kurie gali išaugti iki 8.
Nemokamų sukimų metu hipo simbolis suteikia didesnius laimėjimus.
Jei lošėjas nemokamų sukimų metu atrakina visą būgną, suteikia papildomi 2 nemokami
sukimai.

Premijos Ratas
•
•

Aktyvavus premijos rato funkciją lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai.
Premijos ratas gali suteikti tokius prizus, kaip:
o 1 premijos rato lygis: 0-4 nemokamų sukimų;
o 2 premijos rato lygis: 0-5 nemokamų sukimų.
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2.1819 „Medžiotojų Mėnulis Gigabloksas“ („Hunters Moon Gigablox“)
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 €
515 000 €

„Medžiotojų Mėnulis Gigabloksas“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 50 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Žingsnių premijos būgnas yra 6 simbolių dydžio ir juda po vieną simbolį iš dešinės į kairę
kiekvieno naujo lošimo pradžioje.
Pirmoji ir paskutinė premijos simbolių pozicija lošimo tinklelyje yra neaktyvi bei rodoma
kaip tokia iš dalies uždengiant šios pozicijos simbolius. Šių simbolių uždengimas parodo
sekančias lošimo pozicijas ir koks simbolis buvo pieš tai.
Kai laukinis arba sklaidos simbolis atsiranda 4 aktyviose premijos būgnų pozicijose, gali būti
aktyvuotas gigablokso būgnas, kuriame simboliai bus pakeisti laukiniais ir sklaidos
simboliais.

Lošimo funkcija:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Lošimo laukelyje atsiradus 5 ar daugiau sklaidos simboliams aktyvuojama nemokamų
sukimų funkcija.
Nemokamų sukimų lošimas turi premijos būgną, kuris suteikia didesnę galimybę atsirasti
laukiniams ir sklaidos simboliams.
Bet kokie sklaidos simboliai, kurie nemokamų sukimų metu yra pridedami prie pagrindinio
lošimo laukelio suteikia pakartotinį aktyvavimą.
Nemokamų sukimų premijos būgno pradinėje pozicijoje visada yra laukinis simbolis, kad
būtų galima iškart aktyvuoti funkciją.

Premijos Pirkimas
•

Lošėjas gali pereiti į nemokamų sukimų funkciją, atlikęs specialų statymą. Tuomet lošėjui
suteikiami pradiniai 8-36 nemokami sukimai.
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2.1820 „Jaguaro Super Keliai“ („Jaguar Superways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 10 €
224 570 €

„Jaguaro Super Keliai“ – 3 būgnų, 5 eilučių ir 387420489 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Jaguaro simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos (šventyklos) simbolį.
Jaguaro simbolis gali atsirasti visuose būgnuose, išskyrus 1-ąjį.

Lošimo funkcijos:
Jaguaro Nemokami Sukimai
•

•
•
•
•

3 ar daugiau sklaidos simboliai aktyvuoja jaguaro nemokamus sukimus:
o 3 sklaidos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus;
o 4 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų;
o 5 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų;
o 6 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų;
o 7 sklaidos simboliai suteikia 18 nemokamų sukimų;
o 8 ar daugiau sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų;
Nemokami jaguaro nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
Jaguaro nemokamų sukimų metu galima aktyvuoti jaguaro super kelių funkciją.
Sklaidos simbolis neatsiranda nemokamų sukimų metu.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.

Jaguaro Super Keliai
•
•
•

Jaguaro super kelių funkcija aktyvuojama, kai ant laiminčio simbolio atsiranda lentelės
antspaudas.
Didelis letenėlės antspaudas padengia originalų aktyvų letenėlės antspaudą.
Visi laimėjimo simboliai ir simboliai, esantys žemiau didelio letenėlės antspaudo, išnyksta
(išskyrus sklaidos simbolį).
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•
•
•
•

Didelis letenėlės antspaudas gali atidaryti papildomus būgnus ir papildomus simbolius ant
esamų būgnų.
Galima atidaryti daugiausia 9 būgnus, su daugiausia 9 simboliais vienam būgnui ir daugiausia
15 kaskadų vienam lošimui.
Visi sklaidos simboliai išlieka ant būgnų ir yra kaupiami, kad aktyvuotų nemokamų sukimų
funkciją.
Jaguaro super kelių funkcija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.

2.1821 „Džembo Pinigai“ („Jambo Cash“)
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 €
1 000 000 €

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

Lošime yra 8 įprastiniai simboliai, tarp kurių – momentinio prizo, dauginami laukiniai ir
premijos simboliai.
Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, o nusileidę būgnuose atskleidžia daugiklį.
Laukinis simbolis atsiranda tik 2-6 būgnuose.
Bet kokia laiminti kombinacija, kurioje yra laukinis simbolis, padauginamas iš daugiklio.
Padauginti daugikliai sudedami tarpusavyje.

Lošimo funkcijos:
Premijos Lošimas
•
•
•
•

1, 3 ir 5 būgnuose atsiradus 3 premijos simboliams aktyvuojamas premijos lošimas.
Premijos lošimo metu mažiausiai išmokantys simboliai yra pakeičiami momentinio prizo
simboliais būgnuose.
Prieš prasidedant premijos lošimui, lošėjas gali pasirinkti nemokamų lošimų sumą.
Būgnuose atsiradus 3 premijos simboliams nemokamų sukimų lošimo metu papildomai
paverčia mažiausiai išmokantį simbolį. Jei daugiau nėra mažiausiai išmokančių simbolių
konvertavimo, lošimas gali būti aktyvuota pakartotinai papildomiems 4 sukimams.

Nemokami Sukimai
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•
•

Aktyvavus nemokamus sukimus lošėjas gali pasirinkti pradėti lošimą su daugiau simbolių,
bet mažiau sukimų arba galimybę sugeneruoti sukimų ir simbolių skaičių atsitiktine tvarka.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

2.1822 „Legendinis Džonas“ („Johnan Legendarian“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 50 €
250 000 €

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

•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laukinis simbolis, kuris veikia, kaip sklaidos simbolis, gali pakeisti visus kitus simbolius.
Kai būgnuose iškrenta 2 ar daugiau sklaidos simboliai jie yra surenkami, o už kiekvieną
sklaidos simbolį suteikiamas 1 taškas į matuoklį. Kai matuoklis pasiekia 770 taškus,
atrakinamas super nemokamo sukimo lošimas.
Premijos simbolis yra surenkamas ir užrakinamas kiekvienam lygiui. Surinkti statymo
simboliai yra pateikiami progreso juostoje po būgnais.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•

•
•

•

Pagrindinio lošimo metu surinkus 3 ar daugiau nemokamų sukimų simbolius aktyvuojama
nemokamų sukimų funkcija. Lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Lošimo pradžioje parenkamas atsitiktinis simbolis, kuris išsiplečia. Išsiplečiantys simboliai
negali pakeisti laukinių simbolių, o už juo išmokama jiems nebūtinai būnant gretimose
pozicijose.
Kai skaičiuojamas įprastas laimėjimas, jei lošimo laukelyje yra specialūs simboliai, jie
išsiplečia, kad uždengtų visą būgną, ant kurio jie yra.
Kaip ir pagrindiniame lošime, jei matuoklyje atsiranda 3 ar daugiau sklaidos simbolių,
nemokamų sukimų matuoklis nustatomas iš naujo ant 10 ir yra atsitiktine tvarka suteikiami
specialūs simboliai.
Lošėjui gali būti suteikti maksimaliai 9 išsiplėtę simboliai.
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•
•

Premijos simbolis negali būti pariktas, kaip išsiplečiantis simbolis.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai iki 9 kartų.

2.1823 „Karštasis Legionas 1“ („Legion Hot 1“)
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 €
227 250 €

„Karštasis Legionas 1“ – 5 būgnų ir 1125 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•
•

Laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose bei pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
premijos simbolį.
Premijos skydo simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Pagrindinio lošimo metu premijos
skydo simboliai yra renkami. Nemokamų sukimų lošimo metu premijos skydo simbolis
pakeičia visus simbolius į x2 laukinius simbolius.
Lošimas pradedamas su 243 laimėjimo būdais, išplečiant iki galimų 1125 laimėjimo būdų.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Premijos Skydo Kombinacijos
•
•
•

•

Kai premijos skydo simboliai atsiranda ant 2, 3 arba 4 būgnų, jie yra surenkami.
Kiekvienas surinktas premijos skydo simbolis pagerina būgną, ant kurio jis buvo aktyvuotas.
Pagerinimai būgnams atsiranda tokia tvarka:
o 1 premijos skydo simbolis: ketvirta simbolio pozicija atidaroma būgnų viršuje.
o 2 premijos skydo simboliai: penkta simbolio pozicija atidaroma būgnų viršuje.
o 3 premijos skydo simboliai: suteikiamas x2 daugiklis bet kuriam laimėjimui, atsiradusiam
viršutiniuose būgnuose. Jei laiminčioje kombinacijoje yra keletas x2 simbolių, jie
padauginami.
o 4 premijos skydo simboliai: aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija, kuri suteikia naują
būgnų rinkinį su laukiniais simboliais.
Premijos skydo simboliai lieka savo pozicijose, kol jie atstatomi pasibaigus nemokamų
sukimų funkcijai. Papildomas skydų rinkinys kaupiamas kiekviename statymo lygyje.

Premija „Į Mūšį“
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•

Kiekviename funkcijos cikle surinkus pirmąją šarvų simbolių kolekciją lošėjui suteikiamas
x4 daugiklis už bendrą statymą didesniu prizu.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•
•

2, 3 arba 4 būgne atsiradęs ketvirtas premijos skydo simbolis aktyvuoja 10 nemokamų
sukimų.
Nemokamų sukimų lošimo metu premijos skydo simboliai yra surenkami, o vietoj jų
atsiranda nauji simboliai, padvigubinantys laimėjimus.
Visi simbolių pagerinimai, surinkti pagrindiniame lošime, išsaugomi nemokamų sukimų
funkcijai.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Karštasis 1
•
•
•

Paskutinis nemokamas sukimas yra karštasis 1.
Šios funkcijos metu parenkamas atsitiktinis būgnas (2, 3 arba 4) ir yra pagerinamas, kad
suteiktų daugiau laimėjimų.
Atsitiktinai parinktame būgne viršuje arba apačioje pridedami papildomi x2 laukiniai
simboliai.

Premijos Pirkimas
•
•
•

Lošėjas gali iš karto pereiti į premijos lošimą už 50x statymo dydžio už sukimą.
Aktyvavus šią funkciją lošėjui suteikiami premijos skydo simboliai ir pereinama į nemokamų
sukimų funkciją.
Bet kokie skydo simboliai, kurie buvo surinkti prieš aktyvuojant šią funkciją, nėra naudojami
premijos pirkimo lošime, bet atkuriame baigus šią funkciją.

2.1824 „Lotsa Linijos“ („Lotsa Lines“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 75 €
262 464 €

„Lotsa Linijos“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 500 laimėjimo linijų lošimas.
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Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Pagrindinio lošimo metu gali būti 25, 50, 100 arba 200 laimėjimo linijų, o nemokamų sukimų
lošimo metu padidėti iki 200, 300, 400 arba 500 laimėjimo linijų.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Laimėjimai skirtingose eilutėse sudedami.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•

3 ar daugiau sklaidos simbolių būgnuose aktyvuoja lotsa linijų nemokamų sukimų funkciją
su pradiniais 12 sukimų.
Nemokamų sukimų lošimo metu gali būti aktyvuota laukinių pakartotinių sukimų funkcija.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai, jei nemokamų sukimų lošime vėl
atsiranda 3 ar daugiau sklaidos simboliai.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Laukiniai Pakartotini Sukimai
•
•
•
•

1 ar daugiau atsiradę laukiniai simboliai 3 ar daugiau būgnų aktyvuoja laukinių pakartotinių
sukimų funkciją su 1 pakartotiniu sukimu.
Funkcijos metu visi simboliai užlaikomi savo pozicijose, kol sukasi laukinis būgnas.
Laukinis pakartotinis sukimas gali būti aktyvuotas iš naujo, jei šios funkcijos metu atsiranda
papildomas laukinis simbolis.
Laukiniai pakartotiniai sukimai tęsiasi tol, kol būgnuose nebeatsiranda papildomų laukinių
simbolių arba visi būgnai užsipildo laukiniais simboliais.

2.1825 „Marso Kalnakasys Begalybės Būgnai“ („Martian Miner Infinity Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 25 €
138 400 €

„Marso Kalnakasys Begalybės Būgnai“ – 4 būgnų ir 3 eilučių lošimas, kuriame laiminčios
kombinacijos formuojamos iš sutampančių simbolių.
Lošimo taisyklės:
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•
•
•
•
•

Būgnai yra sukami ir pristatomi horizontaliai su simbolio laimėjimais, išmokamais iš viršaus
į apačią.
Daugiau būgnų yra pridedama prie apatinio būgno, kai jis būna laiminčios kombinacijos dalis.
Laukinis simbolis yra astronauto simbolis, kuris pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
nemokamų sukimų degalų, ankh („Ankh“), fosilijos ir lobių skrynios simbolius.
Laukinis simbolis pasirodo tiek pagrindinio lošimo, tiek nemokamų sukimų lošimo metu bei
aukštesniuose būgnuose.
Išmokos už simbolius apskaičiuojamos pagal esančių simbolių skaičių, padauginus iš
simbolių vertės.

Lošimo funkcijos:
Nemokamų Sukimų Degalai
•
•
•
•
•

Suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą.
Nemokamų sukimų degalų simbolių rinkiniai išsaugomi kiekviename statyme ir prasideda
nuo penkto vertės.
Pasibaigus nemokamų sukimų funkcijai, nemokamų sukimų degalų simbolių rinkinys yra
sugrąžinamas į numatytąją vertę.
Nemokamų sukimų degalų simbolis pasirodo tik pagrindinio lošimo 2, 3 ir 4 būgne.
Jei nemokamų sukimų matuoklyje jau rodomas skaičius 20 ir pasirodo nemokamų sukimų
degalų simbolis, degalų simboliai nebebus renkami, o skaitiklio vertė išliks 20.

Begalybės Būgnai
•
•
•

Visi sukimai pradedami su 4 būgnais.
Bet kuriuo sukimu, jei pats apatinis būgnas pagerina bet kokią simbolio kombinaciją,
papildomas būgnas yra pridedamas apačioje.
Naujasis būgnas sukasi ir jei vėl padidina kokio nors simbolio kombinaciją, pridedamas dar
vienas būgnas ir taip toliau. Maksimaliai gali pridėti 76 būgnus.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•
•
•

Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama po 10 ar daugiau begalybės būgnų laimėjimų
pagrindiniame lošime.
Suteikiamų nemokamų sukimų suma priklauso nuo to, kiek yra surinkta nemokamų sukimų
degalų simbolių.
Aukštesni mokėjimo simboliai pakeičia atitinkamus žemesnius mokėjimo simbolius.
Marsonito simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus karališkuosius simbolius.
Lobių skrynios simbolis suteikia momentinius prizus -2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, ar 10x
daugiklius.
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•
•

•

Fosilijos simbolis suteikia 2,3,4 ar 5 papildomus nemokamus sukimus.
Ankh simbolis padidina nemokamų sukimų laimėjimo daugiklį +1, kiekvieną kartą kai jis yra
aktyvuojamas ir yra iš naujo nustatomas pasibaigus nemokamiems sukimams. Daugiklis
nebus taikomas atsitiktiniams momentiniams prizams, kuriuos suteikia lobių skrynios
simboliai.
Bendro gylio skaitiklis bus nustatytas iš naujo tik pasibaigus nemokamiems sukimams.
Bendro gylio skaitiklio vertė nėra perkeliama iš pagrindinio lošimo į nemokamus sukimus.

2.1826 „Karštoji Medūza 1“ („Medusa Hot 1“)
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 €
228 740 €

„Karštoji Medūza 1“ – 3 būgnų, 5 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos simbolį. Laukinis
simbolis taip pat gali pakeisti simbolį, kuris suformuoja didžiausią galimą laimėjimą.
Visi laimėjimai, įskaitant laukinius simbolius yra 2x didesni už pradinį statymą, šis daugiklis
sudedamas, jei pasirodo daugiau nei 1 laukinis simbolis.
2 premijos simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja pakartotinių sukimų
funkciją. 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų lošimą.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Paslaptingas Pakartotinis Sukimas
•
•
•
•
•
•

2 premijos simboliai bet kur būgne aktyvuoja paslaptingo pakartotinio sukimo funkciją.
2 būgnai, kuriuose yra premijos simbolis, nėra sukami, o likę 3 būgnai yra pakartotinai
išsukami dar kartą.
Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami pakartotiniame sukime, vis dėl to pakartotinio
sukimo negalima pakartotinai aktyvuoti.
Priklausomai nuo gauto pakartotinio sukimo, premijos simbolis gali pasikeisti šiais būdais:
Premijos šanso pakartotinis sukimas: premijos simboliai nesikeičia.
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•
•

Medūzos laukinis pakartotinis sukimas: premijos simboliai pasikeičia į laukinius simbolius,
skirtus pakartotiniam sukimui.
Medūzos jėgos pakartotinis sukimas: premijos simboliai pasikeičia į laukinius simbolius,
skirtus pakartotiniam sukimui ir aktyvuoja 5x daugiklį.

Nemokami Sukimai
•

•

•
•
•

Pasibaigus pagrindinio nemokamų sukimų lošimo sukimams arba paslaptingiems
pakartotiniams sukimams, aktyvuojami 7 nemokami sukimai, jei būgnuose atsiranda 3 ar
daugiau premijos simboliai.
Nemokamų sukimų metu aktyvuoti premijos simboliai tampa limpančiais simboliais. Sukami
5 būgnai, o visi lipnūs simboliai pasikeičia į mažiausiai išmokantį simbolį. Jei šio sukimo
metu nusileidžia bet kokie nauji premijos simboliai, jie taip pat tampa limpančiais ir
nedelsiant aktyvuojamas premijos lošimas.
Jei nenusileidžia nei vienas naujas premijos simbolis, limpantys simboliai pasikeičia į naują
veikėjo simbolį.
Tokia pat seka tęsiasi iki didžiausią laimėjimą išmokančio veikėjo simbolio.
Nemokami sukimai lošiami ta statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią funkciją.

Karštasis 1
•
•
•
•

Paskutinis nemokamas sukimas yra karštasis 1.
Finaliniame sukime visi lipnūs simboliai tampa laukiniais simboliais.
Jei šio sukimo metu nusileidžia nauji premijos simboliai, jie taip pat tampa lipniais ir
nedelsiant yra suteikiamas papildomas karštasis 1 sukimas.
Funkcija baigiama, kai nebeliek naujų premijos simbolių.

Premijos Pirkimas
•
•
•
•

Lošėjas gali iš karto pereiti į nemokamų sukimų funkciją už 100x statymo dydžio už sukimą.
Tuomet aktyvuojama nemokamų sukimų ir karštasis 1 funkcijos.
Aktyvuotas sukimas gali turėti nuo 3 iki 5 simbolių, kurie paleis nemokamų sukimų funkciją.
Premijos pirkimo sukimai lošiami, kaip standartiniai nemokami sukimai.

2.1827 „Odino Begalybės Būgnai Mega Keliai“ („Odin Infinity Reels Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 12 €
240 000 €
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„Odino Begalybės Būgnai Mega Keliai“ – 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Valknuto simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus gungniro simbolį.
Laiminčioje kombinacijoje esantis gungniro simbolis aktyvuoja nemokamus sukimus.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus gungniro simbolius, už
kuriuos išmokama bet kokia tvarka.
Kad būtų suformuota laiminti kombinacija, simboliai turi atsirasti iš kairės į dešinę,
mažiausiai 3 būgnuose (išskyrus gungniro simbolį).

Lošimo funkcijos:
Begalybės Būgnai
•
•
•
•
•

Visi sukimai pradedami su 3 būgnais.
Bet kokiame sukime, jei dešiniausiame būgne padidėja bet kokio simbolio kombinacija,
pridedamas papildomas būgnas dešinėje.
Naujasis būgnas sukasi ir jei vėl padidina kokio nors simbolio kombinaciją, pridedamas dar
vienas būgnas ir taip toliau.
Laimėjimai skaičiuojami, kai joks papildomas būgnas nepridedamas.
Nėra viršutinio limito būgnų skaičiui, kuris gali būti pridedamas.

Simbolių Daugiklis
•
•
•
•
•

Simbolių daugiklis, kuris prasideda nuo x1, taikomas visiems simbolių laimėjimams.
Pagrindiniame lošime simbolių daugiklis padidėja 1 kartu, kai pridedamas naujas būgnas.
Nemokamų sukimų 1, 2, 3 ir 4 lygyje simbolių daugiklis padidėja per 1, 2, 3 ar 4 atitinkamai
kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
Simbolių daugiklis tarp nemokamų sukimų iš naujo nenustatomas.
Nėra nustatyto viršutinio limito simbolių daugikliui.

Begalybės Premija
•
•

Prizas 888x viso statymo suteikiamas už bet kokį statymą, kurio rezultatas yra 12 ar daugiau
pridėtų būgnų.
Simbolio daugiklis nėra taikomas Begalybės premijos laimėjimams.

Nemokami Sukimai
•
•

Jei laiminčioje kombinacijoje atsiranda gungniro simbolis, aktyvuojama nemokamų sukimų
funkcija.
Yra keturi nemokamų sukimų lygiai.
36

•
•

•
•
•

Nemokamų sukimų 1, 2, 3 ir 4 lygyje simbolių daugiklis padidėja per 1, 2, 3 ar 4 atitinkamai
kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
Kai aktyvuojami nemokami sukimai, lošėjui parodomi du būgnai. Pirmasis būgnas išsuka
atsitiktinį prizą viename iš keturių nemokamų sukimų lygių. Antrasis būgnas išsuka atsitiktinį
prizą 8, 10 arba 12 nemokamame sukime.
Bet kuris gungniro simbolis nemokamų sukimų lošimo metu suteikia 4 papildomus sukimus.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Kiekviename nemokamo sukimo lygyje yra lygi galimybė laimėti. Galimybės laimėti 8, 10
arba 12 nemokamame sukime yra tokios:
o 8 nemokamų sukimų − 1/3;
o 10 nemokamų sukimų − 1/2;
o 12 nemokamų sukimų − 1/6.

2.1828 „Papaja Popsas“ („PapyaPop“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 100 €
Maksimali laimėjimo suma:
1 000 000 €
„Papaja Popsas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 118098 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Laimintys popso simboliai sprogsta, o vietoj jų atsiranda nauji iš viršaus krentantys simboliai.
Kiekviename būgne maksimaliai gali atsirasti iki 6 simbolių pagrindiniame lošime ir iki 9
simbolių nemokamų sukimų lošime.
Pop laimėjimai („Pop wins“) baigiasi, kai lošimo laukelyje nebelieka laimėjimų. Pop
laimėjimai lošiami tuo pačiu laimėjimu, kaip ir pagrindiniame lošime.
Pilnai atrakinus pagrindinį lošimą aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija.

Lošimo funkcijos:
Neriboti Nemokami Sukimai
•
•

Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, lošėjas turi galimybę aktyvuoti neribotus
nemokamus sukimus.
Laiminti kombinacija suteikia didesnį daugiklį ir didesnį pradinį būgną, o pralaimėjimas
grąžina lošėją į pagrindinį lošimą be nemokamų sukimų.
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•
•
•
•

Šią funkciją galima lošti tik iki dviejų kartų; suteikiami 3 neriboti nemokami sukimai.
Laimėjus vieną lošimą, pradinis daugiklis padidėja nuo x2 iki x3, o būgno aukštis nuo 3 iki
4.
Laimėjus dar vieną lošimą, daugiklis padidinamas iki x4, o būgno aukštis iki 5.
Lošimo ratas gali iškristi specialiame auksiniame lauke, kuris suteikia x5 daugiklį. Kai lošėjas
sėkmingai lošia auksiniame lauke lošimų rate, lošimo galimybė daugiau nėra galima.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Nemokami sukimai prasideda su x2 daugikliu. Kiekvienas sukimas padidina daugiklį 1 po
laimėjimų apmokėjimo.
Visiškai atrakinus lošimą per nemokamus sukimus, daugiklis padidinamas iki 2 po kiekvieno
sukimo.
Būgnų atrakinimo procesas nemokamuose sukimuose pilnai neatsistato tarp kiekvieno
sukimo.
Super aukštas simbolis pasirodo tik nemokamų sukimų metu.

2.1829 „Raptorius Dvigubas Maksimumas“ („Raptor Doublemax“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

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

Lošimo taisyklės:
„Raptorius Dvigubas Maksimumas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus įprastus simbolius ir pasirodo pagrindiniame bei
nemokamuose sukimuose lošimuose.
Nemokamo sukimo simbolis pasirodo tik pagrindiniame lošime.
Susiformavus laiminčiai kombinacijai, laimėjimo simboliai pašalinami iš lošimo laukelio, o
jų vietas pakeičia nauji simboliai. Kiekvienąkart prie vienos iš laiminčių pozicijų, prieš
užpildant naujais simboliais, pridedamas laukini simbolis.
Kiekvienas simbolių išskleidimo laimėjimas padvigubina bendrą daugiklį. Daugiklis yra
atstatomas po kiekvieno prarasto sukimo arba išskleidimo pagrindiniame lošime.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
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Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•
•
•

Iškritę 3 nemokamo sukimo simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus.
Iškritę 4 nemokamo sukimo simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.
Iškritę 5 nemokamo sukimo simboliai suteikia 13 nemokamų sukimų.
Būgnų daugikliai nėra atstatomi tarp sukimų.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.

Auksinis Statymas
•

Lošėjas gali padvigubinti galimybę gauti nemokamus sukimus už papildomą x0,25 už
statymą.

Funkcijos Pirkimas
•
•

Lošėjas gali tiesiogiai pereiti į nemokamų sukimų lošimą už x100 statymo sumos.
Lošėjui suteikiami 7 nemokami sukimai su pasirinktu statymo dydžiu.

2.1830 „Robinas Notingamo Plėšikas“ („Robin Nottingham Raiders“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 10 €
1 000 000 €

„Robinas Notingamo Plėšikas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Kai specialūs laukiniai simboliai atsiranda lošimo laukelyje, jie yra surenkami matuoklyje.
Surinkus 9 specialius laukinius simbolius aktyvuojamas pakartotinis sukimas, kurio metu visi
surinkti laukiniai simboliai iškrenta lošimo laukelyje atsitiktinės tvarkos pozicijomis.

Lošimo funkcijos:
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Nemokami Sukimai
•
•
•

•

•

Pagrindiniame lošime surinkus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama nemokamų
sukimų funkcija su 15 sukimų.
Nemokamų sukimų metu yra didesnė tikimybė gauti specialius laukinius simbolius.
Surinkti specialūs laukiniai rodomi matuoklyje su 9 lošimų automatais grupėse iš 3.
Kiekviena grupė yra matuoklis. Surinkus 3 specialius laukinius užpildomas aktyvus
matuoklis ir suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai. Visi 3 surinkti laukiniai simboliai
tada atsitiktine tvarka atsiranda būgnuose ir juda per visas pozicijas likusį nemokamų
susukimų lošimą. Kiekvieno sukimo metu judantys laukiniai simboliai pakeičia savo poziciją.
Lošėjas gali surinkti ir aktyvuoti maksimaliai 9 laukinius simbolius, turint juos visus vienu
metu judančius lošimo laukelyje. Jei keli laukiniai simboliai iškrenta tame pačiame būgne,
pritaikomas daugiklis:
o Judantys laukiniai gali sutapti vienas su kitu, skaičiuojant juos kaip vieną;
o 3 laukiniai simboliai tame pačiame būgne prideda x2 daugiklį;
o 4 laukiniai simboliai tame pačiame būgne prideda x3 daugiklį.
Lošimo laukelio daugiklis yra apskaičiuojamas dauginant visus būgnų daugiklius kartu.

2.1831 „Robinas Šervudo Plėšikai“ („Robin Sherwood Marauders“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
700 000 €

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

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Laukinis simboliai pasirodo tik ant 2,3,4,5,6 būgnų pagrindiniame ir nemokamų sukimų
lošimuose.
Sklaidos simbolis yra renkamas ir saugomas kiekvienam statymo lygiui. Surinkti sklaidos
simboliai yra rodomi matuoklyje.
Laiminčios kombinacijos atveju laimintys simboliai yra pašalinami iš būgnų, o nauji
simboliai pakeičia jų vietas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
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•
•

•
•

•
•
•
•

Nemokami sukimai yra aktyvuojami, kai būgnuose atsiranda 3 ar daugiau sklaidos simbolių.
Kiekvienam papildomai atsiradusiam sklaidos simboliui, pagrindinio lošimo metu,
suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai:
o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų;
o 4 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų;
o 5 sklaidos simboliai suteikia 14 nemokamų sukimų;
o 6 sklaidos simboliai suteikia 16 nemokamų sukimų.
Kai 1 ar 2 sklaidos simboliai atsiranda būgnuose, jie yra surenkami ir atnaujinama progreso
juosta.
Kiekvienas sklaidos simbolis prideda 1 tašką progreso juostoje. Kai jis pasiekia 670 taškus,
atrakinamas Super Nemokamo Sukimo lošimas. Bet kokie likę taškai yra pridedami prie
sekančio lošimo.
Nemokamų sukimų metu, daugiklis, kuris prasideda nuo x1, taikomas visiems laimėjimams.
Nemokamų Sukimų metu, laukiniai simboliai išsiplečia, kad užpildytų visą būgną. Išsiplėtę
laukiniai gali pasirodyti ant visų būgnų, išskyrus pirmą būgną.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Sklaidos simboliai neatsiranda nemokamų sukimų metu ir jie negali būti aktyvuoti
pakartotinai.

Super Nemokami Sukimai
•
•
•

Super nemokami sukimai yra aktyvuojami kai matuoklis užsipildo sklaidos simboliais.
Tuomet susiteikiama 10 nemokamų sukimų.
Super nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant
šią funkciją.
Sklaidos simboliai neatsiranda super nemokamų sukimų metu ir jie negali būti aktyvuoti
pakartotinai.

2.1832 „Karališkas Drakonas Begalybės Būgnai“ („Royal Dragon Infinity Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 75 €
198 900 €

„Karališkas Drakonas Begalybės Būgnai“ – pradinių 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
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Laukinis drakono simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus gongo simbolį.
• Bet kuri laiminti kombinacija, kurioje yra gongo simbolis, aktyvuoja nemokamų sukimų
funkciją.
• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus gongo simbolį, už kurį
išmokama bet kokia tvarka.
• Lošimas pradedamas su 3 būgnais. Bet kurio sukimo metu, jei dešiniausias būgnas pagerina
simbolių kombinaciją, lošimo laukelyje pridedamas papildomas būgnas iš dešinės. Jei naujai
pridėtas būgnas pagerina dar vieną simbolių kombinaciją, pridedamas papildomas būgnas iš
dešinės. Lošime nėra limito, kiek būgnų gali būti pridėta.
Lošimo funkcijos:
Simbolių Daugiklis
•
•
•

Simbolių daugiklis taikomas kiekvienai laiminčiai kombinacijai. Daugiklis prasideda nuo x1.
Pagrindinio lošimo metu simbolių daugiklis padidėja vienu kartu, kai pridedamas naujas
būgnas.
Limito simbolių daugikliui nėra.

Siautulio Sukimai („Frenzy Spins“)
•
•
•

Siautulio sukimų funkcija galima aktyvuoti pagrindinio lošimo metu.
Siautulio sukimams gali būti pritaikyti x2, x3, x4 arba x5 daugikliai laiminčioms
kombinacijoms.
Jei funkcijos metu aktyvuojamas siautulio sukimų ir simbolių daugikliai, siautulio sukimo
daugiklis pritaikomas simbolių daugikliui.

Begalybės Premija
•
•
•

Jei vieno lošimo metu pridedami 12 ar daugiau būgnų, lošėjui suteikimas 200x bendros
statymo sumos prizas.
Siautulio sukimų daugiklis pritaikomas begalybės premijos laimėjimams.
Simbolių daugiklis negali būti suteiktas begalybės premijos laimėjimams.

Nemokami Sukimai
•

•

Laimintis kombinacija, turinti gongo simbolių, pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 7
nemokamus sukimus su 1 papildomu nemokamu sukimu už kiekvieną naują gongo simbolį,
jei lošimo laukelyje yra daugiau, nei 5 tokie simboliai.
Jei nemokamų sukimų funkcija buvo aktyvuota siautulio sukimų lošimo metu, simbolių
daugiklis nemokamų sukimų pradžioje turi ir siautulio daugiklį.
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•
•
•

Laiminčiame sukime simbolių daugiklis padidėja vienu kartu iki maksimaliai 5.
Nelaiminčiame sukime, simbolių daugiklis sumažėja vienu kartu.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Bet koks simbolis laiminčioje kombinacijoje, išskyrus laukinį, sklaidos ir daugiausiai
išmokančius simbolius, yra pašalinami iš būgnų iki pat lošimo pabaigos.

Nemokamų Sukimų Statymas
•
•

Lošėjas gali statyti savo nemokamų sukimų laimėjimą, kad būtų suteiktas maksimaliai 5x
daugiklis.
Prasidėjus statymo lošimui, lošimo laukelyje atsiranda ratas su žalios ir juodos spalvos
laukeliais. Jei rato rodyklė sustoja ties žalios spalvos laukeliu, lošėjui suteikiamas padidintas
laimėjimas, o jei rodyklė nusileidžia ties juodu laukeliu – pradinė laimėjimo suma
sumažinama.

2.1833 „Mačetės ir Kalavijai: Mokantis Gigabloksas“ („Sabres and Swords: Charge
Gigablox“)
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 €
1 000 000 €

„Mačetės ir Kalavijai: Mokantis Gigabloksas“ – 6 būgnų, 6 eilučių ir 50 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos lošimas.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, už
kuriuos išmokama bet kokia tvarka.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Lošime yra gigablokso simboliai – dideli individualūs simboliai, mažiausiai 2 būgnų ir 2
eilučių, maksimaliai 6 būgnų ir 6 eilučių dydžio. Sklaidos simbolis gali tapti gigablokso
simboliu. Gigablokso simboliai nusileidžia bet kurio sukimo metu.

Lošimo funkcijos:
Kova Su Priešu Nemokami Sukimai
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•
•
•
•

5 ar daugiau sklaidos simbolių būgnuose aktyvuoja kovos su priešu nemokamus sukimus.
Sklaidos simboliai, kurių dydis 2 būgnai ir 2 eilutės, sudaromi iš 4 atskirų sklaidos simbolių.
Funkcijos metu atsiradus sklaidos simboliui, suteikiamas papildomas nemokamas sukimas.
Būgnuose atsiradus sklaidos simboliams, lošimo laukelyje gali būti pašalinti kiti simboliai:
o Surinkus 3 sklaidos simbolius pašalinamas H simbolis;
o Surinkus 9 sklaidos simbolius pašalinamas G simbolis;
o Surinkus 15 sklaidos simbolių pašalinamas F simbolis;
o Surinkus 21 sklaidos simbolius pašalinamas E simbolis;
o Surinkus 27 sklaidos simbolius pašalinamas D simbolis;
o Surinkus 33 sklaidos simbolius pašalinamas C simbolis;
o Surinkus 39 sklaidos simbolius pašalinamas B simbolis;
o Surinkus 45 sklaidos simbolius pašalinamas A simbolis.

Gigablokso Daugiklis
•

•

Kiekvieno nemokamo sukimo lošimo metu, atsiradęs gigablokso simbolis suteikia daugiklį
visiems kitiems simboliams, išskyrus sklaidos simbolį:
o 2 būgnų ir 2 eilučių dydžio gigablokso simbolis suteikia x2 daugiklį;
o 3 būgnų ir 3 eilučių dydžio gigablokso simbolis suteikia x3 daugiklį;
o 4 būgnų ir 4 eilučių dydžio gigablokso simbolis suteikia x4 daugiklį;
o 5 būgnų ir 5 eilučių dydžio gigablokso simbolis suteikia x5 daugiklį;
o 6 būgnų ir 6 eilučių dydžio gigablokso simbolis suteikia x6 daugiklį;
Jei lošimo metu atsiranda 2 vienodo dydžio gigablokso simboliai, daugiklis suteikiamas
kairiausiai esančiam gigablokso simboliui.

Funkcijos Pirkimas
•
•
•
•

Lošėjas gali pereiti tiesiai į nemokamų sukimų lošimą už 100x statymo sumą.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Funkcijos prikimo lošime aktyvūs yra tik sklaidos simboliai.
Pirkimo funkcija negali būti aktyvuota nemokamų sukimų funkcijos metu.

2.1834 „Savanos Riaumojimas“ („Savanna Roar“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 50 €
477 200 €
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„Savanos Riaumojimas“ – 5 būgnų ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 4 daugiausiai išmokantys ir 4 mažiausiai išmokantys simboliai, už kuriuos
išmokama, kai 3 simboliai atsiranda greta esančiuose būgnuose.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Nemokamo sukimo ir laukinis simboliai pakeičia visus įprastinius simbolius.
Paslapties simbolis gali pasirodyti bet kurioje lošimo laukelio pozicijoje. Visi matomi
paslapties simboliai parodo tą patį atsitiktinį simbolį. Tačiau, paslapties simboliai negali
atskleisti premijos simbolių.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•

•
•

Būgnuose atsiradus 6 ar daugiau premijos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų
funkcija.
Kuo daugiau premijos simbolių atsiranda būgnuose tuo pačiu metu, tuo daugiau suteikiama
nemokamų sukimų.
Laukinis leopardo modifikatorius paverčia visus leopardo simbolius laukiniais simboliais.
Leopardo laukiniai simboliai turi atsitiktinį daugiklį (x1, x2 arba x3), kuris gali būti
pritaikytas kiekvienam laimėjimui. Maksimalus bendras daugiklis vieno sukimo metu – x81.
Būgnuose atsiradus 5 arba mažiau premijos simboliams, aktyvuojama savanos liūto
modifikatoriaus funkcija, kuri paverčia premijos simbolius laukiniais simboliais.
Nemokamų sukimų lošimo metu atsiradus 6 ar daugiau premijos simboliams vėl aktyvuojama
premija:
o 1 nemokamų sukimų lygis aktyvuoja 10 sukimų ir 6 premijos simbolius;
o 2 nemokamų sukimų lygis aktyvuoja 12 sukimų ir 7/8 premijos simbolius;
o 3 nemokamų sukimų lygis aktyvuoja 15 sukimų ir 9, 10 arba 11 premijos simbolių;
o 4 nemokamų sukimų lygis aktyvuoja 25 sukimus ir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 arba 20
premijos simbolių.

Modifikatoriai
•
•
•
•
•

Modifikatoriai tai funkcijos, kurios gali būti aktyvuotos atsitiktine tvarka bet kurio sukimo
metu.
Raganosio Paniškas Bėgimas: paverčia atsitiktinių būgnų pozicijas į Paslapties simboliais.
Laukinis Dėmėtas Leopardas: visi matomi leopardo simboliai tampa laukiniais.
Buivolo Pakrovimas: bet koks matomas buivolo simbolis turi galimybę išplisti į gretimas
būgnų pozicijas.
Nesustabdytas Dramblys: matomas dramblio simbolis turi galimybę išsiplėsti į 3 būgnų ir 3
eilučių dydžio simbolį.
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•

Pakartotinio sukimo funkcija: užrakina būgnus su premijos simboliu vietoje ir pakartotinai
suka būgnus. Jei būgnuose atsiranda papildomi premijos simboliai, jie taip pat užsifiksuos
vietoje ir bus aktyvuotas kitas pakartotinis sukimas. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka jokių
papildomų premijos simbolių laimėjimo arba bus aktyvuojama nemokamų sukimų premija.

2.1835 „Atsitiktinumas“ („Serendipity“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.05 €
Maks. 20 €
100 000 €

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

•
•
•
•

Lošime yra 5 daugiausiai išmokantys ir 6 mažiausiai išmokantys simboliai.
Sėkmės dama yra laukinis simbolis, kuris pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Jis taip pat veikia kaip 2x daugiklis bet kuriam laimėjimui mokėjimo linijoje, prie kurios jis
prisideda.
Premijos lošimo pradžioje x2, x3 arba x5 daugiklis bus pasirenkamas daugiklio sėkmės rato
ir rezultatas bus pritaikomas visiems laimėjimams premijos lošime.
3, 4 ir 5 sklaidos simboliai papildomai suteikia 2x, 20x ir 200x bendro statymo laimėjimą.
Visi laimėjimai dauginami iš statymo atlikto už eilutę, išskyrus sklaidos simbolius.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, už
kuriuos išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•

3-5 sklaidos simboliai būgnuose aktyvuoja premijos lošimą su 15 nemokamų sukimų.
3, 4 ir 5 sklaidos simboliai papildomai mokės laimėjimą iš karto, iš atitinkamai 2x, 20x ir
200x bendro statymo sumą.
Šios funkcijos metu lošėjas gali sukti ratą, kuris suteikia daugiklius. Pasirinktas daugiklis bus
pritaikytas visiems nemokamų sukimų laimėjimams.

2.1836 „Sirenos Daina“ („Siren Song“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 50 €
1 000 000 €

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

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošime yra 9 įprasti simboliai, tarp kurių 4 mažiausiai išmokantys, 4 vidutiniškai išmokantys
ir 1 daugiausiai išmokantis simboliai.
Sklaidos simbolis, kuris gali aktyvuoti nemokamus sukimus, atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose.
Lošime taip pat yra 2 skirtingi laukiniai simboliai, kurie pakeičia visus kitus simbolius,
išskyrus sklaidos simbolį:
o Stumtelėtos sirenos laukinis: visuomet užima visą būgną bei gali pasirodyti 1, 3 ir 5
būgnuose pagrindiniame lošime.
o Lipnus kaukolės laukinis: pasirodo tik smaragdo laukiniuose sukimuose.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•
•

Kai 3 sklaidos simboliai atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuojama viena iš nemokamų
sukimų funkcijų – smaragdo, sidabro arba tamsiai raudoni („crimson“) nemokami sukimai.
Kiekviename lošime lošėjui suteikiami 8 nemokami sukimai.
Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui aktyvuojamas fortūnos ratu.
Nemokami sukimai ir visi premijos lošimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo
naudojama aktyvuojant šią funkciją.
Nemokamų sukimų negalima aktyvuoti pakartotinai.

Smaragdo Nemokami Sukimai
•
•

Šios funkcijos metu kaukolės laukiniai simboliai tampa lipniais kaukolės laukiniais.
Lipnūs kaukolės laukiniai simboliai išlaiko savo poziciją būgnuose likusiam nemokamų
sukimų lošimui.

Sidabriniai Nemokami Sukimai
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•

•
•

Kiekvieno sukimo metu, nuo 4 iki 20 žuvies premijos simbolių pridedami lošimo laukelyje
atsitiktiniu būdu. Jei vietoje iškrenta keli žuvų simboliai, suteikiamas daugiklis, lygus žuvų
simbolių skaičiui.
Daugikliai yra dauginami, o ne pridedami (pvz. x2 x3 = x6).
Sidabrinių nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai simboliai neatsiranda.

Tamsiai Raudoni Nemokami Sukimai
•
•
•

Šios funkcijos metu rakto simboliai yra pridedami prie būgnų.
Rakto simboliai gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.
Tamsiai raudonų nemokamų sukimų pabaigoje lošėjas gali pasirinkti premijos lošimą

Fortūnos Ratas
•

Lošėjui gali būti suteiktas vienas iš šių atsitiktinių prizų:
o 5 statymai;
o 10 statymų;
o 25 statymai;
o 100 statymų;
o x2 daugiklis bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
o x3 daugiklis bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
o x5 daugiklis bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
o x10 daugiklis bendram nemokamų sukimų laimėjimui.

2.1837 „Saulės Gaudytojas Gigabloksas“ („Suncatcher Gigablox“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 1000 €
715 000 €

„Saulės Gaudytojas Gigabloksas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Laiminti kombinacija sudaroma iš 3 ar daugiau identiškų simbolių, pradedant nuo kairiojo
arba dešiniojo būgno.
Lošime yra 7 įprastiniai simboliai ir 1 laukinis simbolis, kuris pakeičia kitus simbolius.
Gigablokso („Gigablox“) simboliai veikia, kaip individualūs 2 būgnų ir 2 eilučių arba 3 būgnų
ir 3 eilučių dydžio simboliai.
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Lošimo funkcijos:
Laukiniai Pakartotiniai Sukimai
•
•
•
•
•

Būgnuose atsiradęs laukinis simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną.
Kiekvienas sukimas, kuriame iškrenta nauji laukiniai simboliai suteikia pakartotinį sukimą
su visais laukiniais būgnais, užrakintais savo pozicijose.
Pakartotiniai sukimai gali būti išjungti. Kai būgnai pasidengia laukiniais simboliais, lošėjui
suteikiamas 500x jų bazinio statymo laimėjimas vietoj sekančio pakartotinio sukimo.
Laukiniai simboliai yra optimizuoti taip, kad išmokėtų kuo didesnį prizą.
Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Auksinis Statymas
•

Aktyvavus auksinio statymo funkciją dvigubinamas statymo dydis ir suteikiama didesnė
galimybė, jog būgnuose atsiras laukiniai simboliai pagrindiniame lošime.

2.1838 „Super Grynųjų Kritimas“ („Super Cash Drop“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 50 €
1 000 000 €

„Super Grynųjų Kritimas“ – 5 būgnų ir 8 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošimas pradedamas 5 būgnų ir 4 eilučių lošimo laukelyje, tačiau gali išaugti iki 5 būgnų ir
8 eilučių lošimo laukelį.
Jei būgnuose atsiranda 1 ar daugiau laukinių simbolių, visi simboliai būgnuose pakeičiami
laukiniais simboliais bei taikomas laimėjimo daugiklis.
Būgnų laukinis daugiklis yra lygus laukinių simbolių skaičiui, iškritusiam sustojusiame
būgne.
Skirtingų būgnų daugikliai yra sudedami, jei jie taikomi laiminčiai kombinacijai, turinčiai
laukinius simbolius.
Kiekviename sukime yra galimybė, jog laukiniai simboliai bus paversti į užrakintus laukinius
simbolius.
49

•

•

Jei iškrenta vienas ar daugiau užrakintų laukinių simbolių, aktyvuojama super ištemptų
laukinių funkcija. Be to, laukiniai būgnai tuomet yra užrakinami, įskaitant daugiklį ir likę
būgnai gauna nemokamą sukimą.
Jei pakartotinio sukimo metu iškrenta vienas ar daugiau naujų užrakintų laukinių simbolių,
tada aktyvuojama super ištempto laukinio funkcija, išmokamas laimėjimas ir suteikiamas dar
vienas nemokamas sukimas. Tai tęsiasi tol, kol visi 5 būgnai prisipildo laukinių simbolių arba
daugiau neatsiranda laukinių simbolių.

Lošimo funkcijos:
Super Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Būgnuose atsiradus 3 premijos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija su 10
sukimų.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti tame pačiame sukime, kaip ir užrakinti laukiniai
simboliai. Tai gali atsitikti ir pagrindiniame lošime, kuris aktyvuoja šią funkciją.
Laukinis simboliai turi didesnę galimybę pasirodyti nemokamų sukimų metu.
10 papildomų nemokamų sukimų gali būti aktyvuoti nemokamų sukimų metu, tame pačiame
sukime iškritus 3 premijos sklaidos simboliams.

2.1839 „Karštas Pasiūlymas“ („The Hot Offer“)
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 €
603 800 €

„Karštas Pasiūlymas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošimo laukelyje atsiradus 5 ar daugiau žetonų simboliams aktyvuojama karšto pasiūlymo
funkcija.
Funkcijos pradžioje, lošimo laukelyje bus rodomas karšto pasiūlymo laukelis su šiais
pasiūlymais:
Priimti pasiūlymą: laimima lošimo laukelyje rodoma vertė.
Paimti žetonus: atskleidžiamos paslaptingos vertės ir surenkamos visos būgnuose rodomos
vertės.
Paslaptingos reikšmės traukiamos atsitiktine tvarka iš galimų dabartinio žetono lygio
parinkčių.
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•

•

Visi iškritę žetono simboliai yra pridedami prie matuoklio. Matuoklyje yra 8 lygiai; pasiekus
8-tą lygį lošėjui suteikiamas auksinis žetono simbolis. Karšto pasiūlymo funkcija lems, ar
matuoklis atsistatys sekančio sukimo pradžioje. Žetonų simboliai, iškritę, kaip karšto
pasiūlymo funkcijos dalis, pridedami prie matuoklio.
Kiekvienas žetono simbolis turi atitinkamą daugiklį:
o Raudonas: x0,75−x10;
o Mėlyna: x1−x15
o Žalia: x1,5−x20
o Violetinė: x2−x25
o Rožinė: x2,5−x50
o Bronzinė: x3−x75
o Sidabrinė: x4−x80
o Auksinė: x5−x100

Lošimo funkcijos:
Dvigubi Nemokami Sukimai
•
•
•
•
•
•

2, 3 ir 4 būgnuose atsiradus 3 premijos simboliams, suteikiami 7 nemokami sukimai.
Nemokami sukimai pradedami lošti su žetonų simboliams bet kokiame žetono lygyje, kai
aktyvuojama premijos funkcija.
Visi žetonų simboliai iškrenta, kaip sukrauti 2 žetonų simboliai, padvigubindami kiekvienos
nusileidusios pozicijos vertę.
Karšto pasiūlymo funkcija aktyvavimas neatstato matuoklio nemokamų sukimų metu, nebent
jei ši funkcija yra aktyvuoja paskutiniame nemokamame sukime.
Nemokamų sukimų metu visi laimėjimo linijų laimėjimai įgauna x2 daugiklį.
Nemokamų sukimų lošimo metu atsiradus 2, 3 ir 4 premijos sklaidos simboliams,
aktyvuojami papildomi 7 nemokami sukimai.

2.1840 „Toro Begalybės Būgnai“ („Thor Infinity Reels“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 24 €
240 000 €

„Toro Begalybės Būgnai“ – pradinių 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas, kuriame būgnų ir eilučių skaičius
gali padidėti.
Lošimo taisyklės:
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•
•
•
•
•

Lošimas pradedamas su 3 būgnais ir 4 eilutėmis, tačiau nauji būgnai gali būti pridėti be galo.
Kiekvienas naujas būgnas padidina daugiklį visiems laimintiems simboliams.
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį.
Kai 6 ar daugiau sklaidos simboliai pasirodo būgnuose, aktyvuojama pakartotinių premijos
sukimų funkcija.
Kiekvienas premijos simbolis suteikia prizą arba premiją pakartotinių premijos sukimų
funkcijos metu.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus premijos simbolį, jei
esančių simbolių skaičius didesnis arba lygus 5.

Lošimo funkcijos:
Begalybės Būgnai
•
•
•
•

Bet kokiame sukime, jei dešiniausiame būgne padidėja bet kokio simbolio kombinacija,
pridedamas papildomas būgnas dešinėje.
Naujasis būgnas sukasi ir jei vėl padidina kokio nors simbolio kombinaciją, pridedamas dar
vienas būgnas ir taip toliau.
Laimėjimai skaičiuojami, kai joks papildomas būgnas nepridedamas.
Nėra viršutinio limito būgnų skaičiui, kuris gali būti pridedamas.

Simbolių Daugiklis
•
•
•

Simbolių daugiklis taikomas visiems simbolių laimėjimams, išskyrus premijos simbolį.
Bet kokiame naujame lošime simbolių daugiklis prasideda nuo 1. Simbolių daugiklis padidėja
per 1 kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
Nėra nustatyto viršutinio limito simbolių daugikliui.

Begalybės Premija
•
•
•
•

888x viso statymo prizas suteikiamas už bet kokį statymą, kurio rezultatas yra 12 ar daugiau
pridėtų būgnų.
Tai gali įvykti pagrindinio sukimo metu arba pakartotinių premijų sukimų metu.
Simbolio daugiklis nėra taikomas Begalybės premijos laimėjimams.
Simbolio daugiklis nėra taikomas premijos prizui ar premijų laimėjimams.

Pakartotiniai Premijos Sukimai
•
•
•

Pakartotiniai premijos sukimai aktyvuojami, kai pasirodo 6 ar daugiau premijos simbolių.
Visi premijos simboliai sulaikomi ir lieka savo vietose visiems likusiems sukimams.
Kai pasirodo bet koks naujas premijos simbolis, jis sulaikomas, o pakartotini sukimai iš naujo
nustatomi į 3.
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•

•
•
•

Pakartotinių sukimų pabaigoje kiekvienas premijos simbolis suteikia prizą arba premiją:
o Didysis premijos prizas yra 2000 x viso statymo dydžio;
o Didelis premijos prizas yra 250 x viso statymo dydžio;
o Mažas premijos prizas yra 50 x viso statymo dydžio;
o Smulkus premijos prizas yra 10 x viso statymo dydžio.
Visi premijos prizai gali būti aktyvuojami keletą kartų vienos funkcijos metu.
Pakartotiniai premijos sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama
aktyvuojant šią funkciją.
Toro simboliai nepasirodo pakartotinių premijų sukimų metu.

2.1841 „Tigras Tigras Laukinis Gyvenimas“ („Tiger Tiger Wild 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 €
1 000 000 €

„Tigras Tigras Laukinis Gyvenimas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Lošime yra 5 daugiausiai išmokantys ir 5 mažiausiai išmokantys simboliai.
Greito smūgio pinigų simboliai, atsirandnatys 1, 2, 3 ir 4 būgnuose, parodo daugiklio sumą
nuo 1x, 2x, 3x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 15x, 18x, 20x, 50x, 100x, 200x, ir 1000x (Didžiulis
Prizas).
Lošėjui suteikiamas greitas laimėjimas, beždžionės simbolis atsiranda kartu su greito smūgio
pinigų simboliu 5 būgne.
Paslėpto tigro laukinis simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose ir pakeičia visus įprastus bei
auksinis tigras sklaidos simbolius.
Auksinio tigro sklaidos simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•

3 sutampantys sklaidos simboliai bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma ir laimėjimo linijomis, kurios buvo
naudojamos aktyvuojant šią funkciją.
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2.1842 „Tiki Begalybės Būgnai Mega Keliai“ („Tiki Infinity Reels Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 24 €
240 000 €

„Tiki Begalybės Būgnai Mega Keliai“ – pradinių 3 būgnų ir 4 eilučių lošimas, kuriame lošimo
laukelis gali išsiplėsti.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošimas pradedamas su 3 būgnais ir 4 eilutėmis. Nauji būgnai gali būti pridedami be galo;
kiekvienas naujas būgnas padidina daugiklį visiems laimingiems simboliams.
Auksinis tiki simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus vulkano simbolį.
Bet kuris vulkano simbolio laimėjimas aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę tik esant gretimuose būgnuose,
išskyrus vulkano simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Laiminti kombinacija formuoja, jei simboliai sutampa iš kairės į dešinę bent 3 skirtinguose
būgnuose.

Lošimo funkcijos:
Begalybės Būgnai
•
•
•
•

Bet kokiame sukime, jei dešiniausiame būgne padidėja bet kokio simbolio kombinacija,
pridedamas papildomas būgnas dešinėje.
Naujasis būgnas sukasi ir jei vėl padidina kokio nors simbolio kombinaciją, pridedamas dar
vienas būgnas ir taip toliau.
Laimėjimai skaičiuojami, kai joks papildomas būgnas nepridedamas.
Nėra viršutinio limito būgnų skaičiui, kuris gali būti pridedamas.

Simbolių Daugiklis
•
•
•
•

Simbolių daugiklis taikomas visiems simbolių laimėjimams.
Bet kokiame naujame lošime simbolių daugiklis prasideda nuo 1. Simbolių daugiklis padidėja
per 1 kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
Simbolių daugiklis tarp nemokamų sukimų iš naujo nenustatomas.
Nėra nustatyto viršutinio limito simbolių daugikliui.
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Begalybės Premija
•
•

888x viso statymo prizas suteikiamas už bet kokį statymą, kurio rezultatas yra 12 ar daugiau
pridėtų būgnų.
Simbolio daugiklis nėra taikomas Begalybės premijos laimėjimams.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Bet kurio vulkano simbolio laimėjimas aktyvuoja nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų metu, lošėjui suteikiamas papildomas nemokamas sukimas už kas antrą
į sukimą pridedamą papildomą būgną.
Nemokamų sukimų metu, bet kurio vulkano simbolio laimėjimas suteikia 4 papildomus
sukimus.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

2.1843 „Tiki Popsas“ („TikiPop“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 50 €
1 000 000 €

„Tiki Popsas“ – 33614 laimėjimo būdų lošimas, kuriame lošimo laukelis keičiasi lošimo eigoje.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Kiekvienas laimintis simbolis sprogsta, o jo vietą pakeičia 2 nauji simboliai, kurie padidina
būgno aukštį. Šis procesas kartojamas iki tol, kol nebelieka laimėjimų.
Būgnas gali išsiplėsti iki 5 simbolių aukščio pagrindiniame lošime ir 7 simbolių aukščio
nemokamų sukimų lošime.
Padidinus visus būgnus iki 5 simbolių aukščio pagrindiniame lošime, aktyvuojamas fiksuotas
x2 daugiklis visam likusiam lošimui.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•

3 ar daugiau sklaidos simbolių būgnuose aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Nemokami sukimai gali padidinti būgnus iki 7 simbolių aukščio.
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•
•

•
•

Būgnų atrakinimo progresas tęsiasi viso nemokamų sukimų lošimo metu.
Nemokamų sukimų funkcija turi 3 lygius:
o 1 nemokamų sukimų lygis suteikia 7 sukimus su 3 sklaidos simboliais;
o 2 nemokamų sukimų lygis suteikia 11 sukimų su 4 sklaidos simboliais;
o 3 nemokamų sukimų lygis suteikia 15 sukimų su 5 sklaidos simboliais.
Nemokamų sukimų daugiklis prasideda nuo x1, o kiekvienas nemokamų sukimų laimėjimas
padidina daugiklį.
Pilnai atrakinus visus būgnus nemokamų sukimų metu, lošėjui suteikiami 2, 3 arba 4
nemokami sukimai.

2.1844 „Aukštai Iškilę Valhala Išmokėjimai“ („Towering Pays Valhalla“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 25 €
250 000 €

„Aukštai Iškilę Valhala Išmokėjimai“ – 5 būgnų, 3-8 eilučių ir 65 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus bokšto simbolį.
Lošimas pradedamas su 5 būgnų ir 3 eilučių lošimo tinkleliu bei 15 laimėjimo linijų.
Kai pagrindiniame lošime pasirodo bent vienas bokšto simbolis ant kiekvieno būgno, kuriame
jau yra bokšto simbolis, lošimas perkeliamas į kitą etapą.
Kiekvienas etapas prideda 1 papildomą lošimo laukelio eilutę ir 10 papildomų laimėjimo
linijų.
Etapų lošimas atkuriamas nemokamų sukimų funkcijos pabaigoje arba atsisakius nemokamų
sukimų lošimo. Kiekvienas statymo lygis etapuose turi savarankišką seką.
Naudojant Valkirijos ir Lokio funkcijas pagrindiniame lošime, bokštų simboliai yra
sugrupuojami 1, 2 ir 3 būgnuose. Naudojant Toro ir Odino funkcijas, ne Odino 5 būgnų ir 8
eilučių lošimo tinklelyje, bokštų simboliai yra sugrupuojami 1, 2, 3 ir 4 būgnuose. Naudojant
Odino funkciją 5 būgnų ir 8 eilučių lošimo tinklelyje, bokštų simboliai yra sugrupuojami
visuose būgnuose.
Visi bokštų simboliai, jei bent vienas atsiras po sukimo, bus pakeičiami tuo pačiu atsitiktiniu
simboliu.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
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Prizų Daugiklis
•
•

Prizo daugiklis gali atsirasti bet kuriame laimingame sukime.
5x3, 5x4, 5x5, 5x6, 5x7 ar 5x8 lošimo tinkleliuose didžiausias galimas prizų daugiklis yra
atitinkamai x2, x3, x4, x5, x7 ar x10.

Funkcijos Lošimas
•
•
•

Laimėta funkcija gaunama po Mega magiško bokšto funkcijos. Visos funkcijos suteikia 7
nemokamus sukimus ir pradeda lošimą 5 būgnų ir 3 eilučių lošimo tinklelyje.
Visos funkcijos lošiamos už vykstančio lošimo statymo vertę.
Suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas, kai bent vienas bokštas atsiranda aktyviame
tinklelyje, kuriame yra bokšto simbolių.

Valkirijos Nemokami Sukimai
•
•

Ši funkcija turi 7 nemokamus sukimus, kurių metu, esant laiminčiai kombinacijai, gali būti
aktyvuojamas prizo daugiklis.
Suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas, kai bent vienas bokštas pasirodo 1, 2 ir 3
būgnų aktyviame tinklelyje.

Lokio Nemokami Sukimai
•
•

Ši funkcija turi 7 nemokamus sukimus, kurių metu, esant laiminčiai kombinacijai, garantuotai
aktyvuojamas prizo daugiklis.
Suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas, kai bent vienas bokštas pasirodo 1, 2 ir 3
būgnų aktyviame tinklelyje.

Toro Nemokami Sukimai
•
•
•

Ši funkcija turi 7 nemokamus sukimus, kurių metu, esant laiminčiai kombinacijai, gali būti
aktyvuojamas prizo daugiklis.
Bokšto simboliai gali atsirasti 1, 2, 3 ir 4 būgnuose.
Suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas, kai bent vienas bokštas pasirodo 1, 2, 3 ir 4
būgnų aktyviame tinklelyje.

Odino Nemokami Sukimai
•
•

Ši funkcija turi 7 nemokamus sukimus, kurių metu, esant laiminčiai kombinacijai, gali būti
aktyvuojamas prizo daugiklis.
Lošiant kituose, nei 5 būgnų ir 8 eilučių lošimo tinkleliuose, bokšto simboliai gali pasirodyti
1, 2, 3 ir 4 būgnuose.
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•

Suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas, kai bent vienas bokštas pasirodo 1, 2 ir 3
būgnų aktyviame tinklelyje, nebent būtų lošiama 5 būgnų ir 8 eilučių lošimo tinklelyje.

Premijos Pirkimas
•
•

Lošėjas gali tiesiogiai pereiti į nemokamų sukimų funkciją už atitinkamą statymo sumą.
Premijos pirkimo lošimas garantuoja šias funkcijas: Valkirijos (1 lygis), Lokio (2 lygis), Toro
(3 lygis) ar Odino (4 lygis) funkcijas bei nemokamus sukimus iš funkcijų rato.

2.1845 „Valhala Saga: Toro Griaustinis“ („Valhalla Saga: Thunder of Thor“)
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 €
400 000 €

„Valhala Saga: Toro Griaustinis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Daugiklio laukiniai simboliai yra galimi tik Toro griaustinio funkcijos metu.
Sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Laiminti kombinacija formuojama iš 3 ar daugiau sutampančių simbolių toje pačioje
laimėjimo linijoje.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Toro Griaustinis
•

•

Toro griaustinio funkcija gali būti aktyvuota bet kuriame sukime. Ši funkcija sukuria
laukinius simbolius, kurie yra pridedami prie būgnų ir suteikia laukinį daugiklį: x2, x5, x10,
x25, x50 arba x100. Visi laukiniai simboliai įgauna tokį pat daugiklį. Laukinis daugiklis gali
būti pritaikytas tik vieną kartą, bet kurioje laimėjimo linijoje.
Toro griaustinio funkcija atsiranda tik pagrindiniame lošime.

Premijos Pakartotinis Sukimas
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•

•

Premijos pakartotinis sukimas gali būti aktyvuotas bet kuriame sukime, kai lošimo laukelyje
atsiranda 4 sklaidos simboliai. Tuomet būgnai sukasi pakartotinai, kad suteiktų galimybę
laimėti 5-tą sklaidos simbolį ir aktyvuoti nemokamus sukimus.
Premijos pakartotinis sukimas negarantuoja nemokamų sukimų.

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•

Nemokami sukimai aktyvuojami, kai 5 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda būgnuose.
Lošėjui suteikiami pradiniai 5 nemokami sukimai su aktyviais sklaidos simboliais, kurie
tampa specialia būgnų zona ir garantuoja prizą lošimo pabaigoje.
Jei bet kurioje specialioje būgno zonoje atsiranda papildomas sklaidos simbolis, nemokamų
sukimų lošimo pabaigoje prizas yra atnaujinamas.
Lošėjas gali laimėti mini, mažą, didesnį arba mega prizą.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Premijos Pirkimas
•

Lošėjas galiai tiesiogiai pereiti į nemokamų sukimų premijos lošimą už 60x bendro statymo
sumą. Aktyvavus šią funkciją laimėjimas yra garantuotas.

2.1846 „Vikingų Runos“ („Viking Runes“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 40 €
1 000 000 €

„Vikingų Runos“ – 9 stulpelių ir 9 eilučių lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 9 įprasti simboliai, tarp kurių – 3 mažiausiai išmokantys, 4 vidutiniškai
išmokantys ir 2 daugiausiai išmokantys simboliai.
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus žaibo laukinį simbolį.
6 ar daugiau identiškų simboliu formuoja laiminčias kombinacijas. Laiminti kombinacija
negali susidėti tik iš laukinių simbolių.
Tuo pačiu metu lošimo laukelyje gali atsirasti dvi sutampančių simbolių grupės ir suteikti
laimėjimus. Laimintys simboliai pašalinami iš lošimo tinklelio, o jų vietas pakeičia nauji
simboliai. Šis procesas tęsiasi iki tol, kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
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•
•
•

Visi žaibo laukiniai simboliai, simbolių griūties metu, pakeičia savo pozicijas lošimo
laukelyje. Visi 4 žaibo laukiniai simboliai yra aktyvūs nemokamų sukimų metu.
Vienu metu vykstantys ir sutampantys laimėjimai yra pridedami ir apmokami.
Išmokama tik už didžiausią vertę turinčią simbolių kombinaciją.

Lošimo funkcijos:
Runų Maišymas
•
•
•

Visi simboliai atsitiktine tvarka pakeičia savo pozicijas, kad garantuotų laiminčią
kombinaciją.
Runų maišymas gali būti aktyvuotas pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošimuose.
Runų maišymas gali būti aktyvuotas, jei šio sukimo metu nėra jokių laiminčių kombinacijų
ir nebuvo jokių simbolių griūčių.

Protėvių Užkeikimas
•
•
•

Ši funkcija pakeičia visus mažiausiai išmokančius simbolius raudonos runos simboliais.
Protėvių užkeikimo funkcijos metu simbolių griūtis gali būti tik kartą. Ši funkcija negali būti
aktyvuota, jei lošimo laukelyje nebuvo nė vienos simbolių griūties.
Protėvių užkeikimas gali būti aktyvuotas pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošimuose.

Vikingo Burtai
•
•
•

Šios funkcijos metu nuo 3 iki 9 laukinių simbolių yra patalpinami lošimo laukelyje atsitiktine
tvarka. Šie laukiniai simboliai gali būti padėti tik ant įprastinių simbolių.
Vikingų burtų lošime simbolių griūtis gali būti aktyvuota tik kartą. Ši funkcija negali būti
aktyvuota, jei lošimo tinklelyje nebuvo nė vienos simbolių griūties.
Vikingo burtai gali būti aktyvuotas pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošimuose.

Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Aktyvavus funkciją, lošėjui suteikiami 6 nemokami sukimai.
Funkcijos metu žaibo laukiniai simboliai suteikia progresyvius daugiklius. Daugikliai
kiekvienos simbolių griūties metu yra padidinami. Daugikliai yra išsaugomi tarp sukimų.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.

2.1847 „Vikingai Eina Į Berzerką: Perkrovimas“ („Vikings Go Berzerk: Reloaded“)
Bendroji informacija:
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Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 50 €
1 000 000 €

„Vikingai Eina Į Berzerką: Perkrovimas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•

Lošime yra 4 vikingo ir 4 monetos simboliai, kurie laimi, jei trys ar daugiau yra išdėstyti ant
laimėjimo linijos, pradedant nuo kairiojo būgno.
Laukinis simbolis pakeičia visus įprastus simbolius. Laukiniai simboliai iškrenta pagrindinio
ir nemokamų sukimų lošimuose. Jie gali nusileisti atsitiktine tvarka, kaip daugiklio laukiniai
su x2, x4 ir x8 daugikliais, kurie yra taikomi eilutėms, kurių dalis yra laukinis simbolis.
Nemokamuose sukimuose visi laukiniai gali būti atnaujinti atsitiktine tvarka iki x8 visam
nemokamų sukimų lošimui.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
•
•
•
•

•

Surinkite 3 ar daugiau nemokamo sukimo simbolius bet kurioje būgnų vietoje, pagrindiniame
lošime, aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija.
Nemokami sukimai lošiami tomis pačiomis lošimo tinklelio eilutėmis ir statymo suma, kuri
buvo naudojama aktyvuojant šią funkciją.
Vikingai kovoja su sirena kas kartą jiems iškritus būgnuose ir jei jie laimi kovą, jie tampa
lipniais laukiniais visam likusiam nemokamų sukimų lošimui.
Nemokamus sukimus aktyvuoja:
o 3 nemokamo sukimo simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus;
o 4 nemokamo sukimo simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus ir 1 vikingo berzerko
simbolį;
o 5 nemokamo sukimo simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus ir 2 vikingo berzerko
simbolius.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.

Ragnaroko Sukimas
•
•

Ragnarok sukimas gali būti aktyvuotas atsitiktine tvarka pagrindiniame ir nemokamų sukimų
lošimuose.
Visi vikingų simboliai būgnuose patenka į berzerko ir laimi kovą su Sirena. Pagrindiniame
lošime simboliai yra laukiniai tik 1 sukimui. Nemokamuose sukimuose jie tampa lipniais
laukiniais simboliai iki pat funkcijos pabaigos.
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Lobių Skrynia
•

Lobių skrynios simbolis pasirodo tik nemokamuose sukimuose ir gali suteikti prizus:
o 1, 2 arba 3 nemokamus sukimus;
o 1 arba 2 lipnius laukinius;
o 1 berzerko vikingo simbolį ir papildomą nemokamą sukimą;
o Padvigubintą laukinį daugiklį (maksimaliai x8).

Funkcijos Pirkimas
•

Lošėjas gali tiesiogiai pereiti į nemokamų sukimų funkciją už x75 statymo sumą. Tuomet
lošėjui suteikiami 7 nemokami sukimai.

2.1848 „Laukinio Džokerio Krūvos“ („Wild Joker Stacks“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 78 €
230 560 €

„Laukinio Džokerio Krūvos“ – 5 būgnų, 3-5 eilučių ir 259 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Džokerio simbolis yra laukinis simbolis, kuris pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus
sklaidos premijos simbolį.
Sklaidos premijos simbolio laimėjimas gali būti išmokamas bet kurioje eilutėje.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Kiekvienas simbolis laiminčioje kombinacijoje gali būti panaudotas tik 1 kartą.
Prieš sukant būgnus lošėjas gali pasirinkti lošimo laukelio eilučių skaičių. Galimos eilutės
yra 3, 4, 5.

Lošimo funkcijos:
Laukinio Džokerio Lošimas
•
•

Lošėjas gali pasirinkti simbolį, padėsiantį laimėti didesnį laukinio simbolio daugiklį.
Galimi laukinio simbolio daugikliai yra x2, x3 arba x4.
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Nemokami Sukimai
•
•
•
•

Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos premijos simboliams aktyvuojama nemokamų
sukimų funkcija. Lošėjui suteikiami 9 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu suformuojama laukinių simbolių krūva ir padvigubinami laukinių
simbolių daugikliai.
Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
Nemokamų sukimų lošimo metu ši funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai.

2.1849 „Toto Žodis“ („Word of Thoth“)
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 €
738 400 €

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

•
•

Lošime yra 6 mažiausiai išmokantys, 4 vidutiniškai išmokantys ir 1 daugiausiai išmokantis
simboliai.
Laimintys simboliai sprogsta, o jų vietas lošimo laukelyje pakeičia nauji simboliai, krentantys
iš viršaus. Šis procesas tęsiamas iki kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Sklaidos simbolis aktyvuoja nemokamus sukimus. Viename būgne gali atsirasti tik vienas
sklaidos simbolis. Jei būgne yra sklaidos simbolis, tame būgne sklaidos simboliai nepasirodo.
Sklaidos simboliai atsiranda tik pagrindiniame lošime.
Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 6 būgnuose bei nesprogsta premijos sukimų metu.
Lošime yra aktyvus matuoklis, turintis 5 juostas, kurios yra užpildomos atskirų sukimų metu,
įskaitant ir simbolių griūtis. Kiekviena nauja simbolių griūtis arba sklaidos simbolis užpildo
1 juostą matuoklyje. Matuoklis atstatomas iš naujo po kiekvieno sukimo arba simbolių
griūties.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
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•
•
•

•

Pagrindinio lošimo metu nemokami sukimai aktyvuojami, jei matuoklyje užpildomos 5
juostos arba, kai būgnuose atsiranda 3 arba daugiau sklaidos simbolių.
Premijos lošimas pradedamas su mažiausiai 10 nemokamų sukimų bei papildomais 2
sukimais už kiekvieną papildomą simbolių griūtį.
Premijos lošime pasiektas matuoklio rezultatas padidina daugiklį, kuris bus taikomas
sekantiems nemokamiems sukimams arba simbolių griūtims bei suteikia papildomus
nemokamus sukimus.
Jei laiminti kombinacija neatsiranda nemokamų sukimų metu, sukimai tęsiami tol, kol
laimima.

Premijos Pirkimas
•

Lošėjas gali tiesiogiai patekti į nemokamų sukimų funkciją už x80 statymo sumą. Tuomet
lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų.

2.1850 „20 Žvaigždžių Vakarėlis“ („20 Star Party“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 500 €
200 000 €

„20 Žvaigždžių Vakarėlis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
5x laukiniai simboliai gali atsirasti visuose būgnuose ir būti surinkti viso lošimo metu.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Dvigubas Lošimas
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
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•
•
•

Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1851 „40 Mega Lošimo Automatas“ („40 Mega Slot“)
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 €
200 000 €

„40 Mega Lošimo Automatas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1852 „40 Turtų“ („40 Treasures“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 200 €
200 000 €

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

Laukinis simbolis, kuris atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius,
išskyrus sklaidos simbolį.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1853 „50 Turtų“ („50 Treasures“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 200 €
200 000 €
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„50 Turtų“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 50 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Laukinis simbolis, kuris atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius,
išskyrus sklaidos simbolį.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1854 „Bananų Vakarėlis“ („Banana Party“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.50 €
Maks. 200 €
200 000 €

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

Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
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Lošimo funkcijos:
Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1855 „Čili Vaisiai“ („Chilli Fruits“)
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 €
200 000 €

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

Laukinis simbolis, kuris atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius bet
kuriose būgnų pozicijose.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
Laiminčios kombinacijos formuojamos iš simbolių, esančių gretimuose būgnuose.
Visi laimėjimai, išskyrus laiminčias kombinacijas iš 5 simbolių, išmokamos iš kairės į dešinę
bei atvirkščiai.
Laiminčios kombinacijos iš 5 simbolių išmokamos iš kairės į dešinę.

Lošimo funkcijos:
Pakartotiniai Sukimai
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•
•
•
•

Kai būgnuose atsiranda laukinis simbolis, jis yra užlaikomas būgne ir lošėjui suteikiamas 1
pakartotinis sukimas.
Jei pakartotinių sukimų metu 1 ar daugiau laukinių simbolių atsiranda būgnuose, jie taip pat
yra užlaikomi būgnuose ir aktyvuojamas papildomas pakartotinis sukimas.
Lošėjas gali aktyvuoti ne daugiau, kaip 3 pakartotinius sukimus iš eilės.
Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.

Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1856 „Kavos Magija“ („Coffee Magic“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.21 €
Maks. 200 €
1 000 000 €

„Kavos Magija“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 21 laimėjimo linijos lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Laukinis ir sklaidos simboliai pakeičia visus kitus simbolius.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
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•
•
•
•

3, 4 arba 5 laukiniai simboliai būgnuose aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją su 10 sukimų.
Funkcijos metu lošimo laukelyje atsiranda kavinuko, kavos puodelio ir sausainio simboliai,
kurie veiks, kaip išsiplečiantys laukiniai simboliai iki pat lošimo pabaigos.
Lošimo metu būgnuose atsiradus laukiniam simboliui suteikiama papildomai 10 sukimų.
Papildomi išsiplečiantys simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus laukinius ir
sklaidos simbolius.

Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1857 „Sėkmės Antis“ („Duck of Luck“)
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 €
120 000 €

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

Laukinis ir sklaidos simboliai pakeičia visus kitus simbolius.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Lošimo funkcijos:
Nemokami Sukimai
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•
•
•
•
•
•

3 ar daugiau laukinių simbolių būgnuose aktyvuoja 12 nemokamų sukimų.
3 ar daugiau laukinių simbolių nemokamų sukimų lošimo metu nesuteikia papildomų sukimų,
bet išmoka laimėjimus.
Kiekvienas laukinis simbolis, atsiradęs funkcijos metu, suteikia kiaušinio simbolį. Surinkus
tam tikrą kiaušinio simbolių kiekį aktyvuojami nemokami sukimai:
26 ar daugiau kiaušinio simboliai suteikia 600x daugiklį bendrai statymo sumai;
21-25 kiaušinio simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų, o kiaušinio simbolių matuoklis
atstatomas į 0;
13-20 kiaušinio simboliai suteikia 3x daugiklį bendrai statymo sumai.

Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1858 „Laimingas Dobilas“ („Lucky Clover“)
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 €
400 000 €

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

Laukinis simbolis, kuris atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius bet
kurioje būgnų pozicijoje, išskyrus žvaigždės ir bananų simbolius.
Sklaidos simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.
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Dvigubas Lošimas
•
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.

2.1859 „Puodo Sėkmė“ („Pot O‘ Luck“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 1 €
Maks. 100 €
190 000 €

„Puodo Sėkmė“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 100 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Laukinis simbolis, kuris atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius bet
kurioje būgnų pozicijoje, išskyrus sklaidos simbolį.
Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę gretimuose būgnuose, išskyrus
sklaidos simbolį, už kurį išmokama bet kokia tvarka.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.

Dvigubas Lošimas
•
•
•
•

Po kiekvieno lošimo laimėjimo, kuris yra ne mažesnis nei 10x statymo sumos, lošėjas gali
aktyvuoti dvigubo funkciją, kad padvigubintų savo laimėjimą.
Jei lošėjas nepaspaudė DVIGUBAS X2 mygtuko per 5 sekundes, funkcija automatiškai
anuliuojama.
Aktyvavus dvigubo lošimą lošimo laukelyje atsiranda užversta korta. Lošėjas turi atspėti
užverstos kortos spalvą – raudona arba juoda – arba kortos reikšmę.
Lošėjui atspėjus kortos spalvą pradinis laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio, o atspėjus
kortos reikšmę – x4 daugiklio.
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•

Jei lošėjas neatspėjo kortos spalvos arba reikšmės, pradinis laimėjimas prarandamas ir
funkcija baigiama.
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