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PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2022 m.  gegužės 12 d. įsakymu Nr. DIE-303 

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 2.1860 iki 2.1898 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomi tiekėjo „iSoftBet“ 9 (devyni) (2.1860−2.1862, 2.1864−2.1865, 2.1867−2.1870)), tiekėjo 

„1X2 Network“ 10 (dešimt) (2.1871−2.1880), tiekėjo „Quickspin“ 15 (penkiolika) (2.1881−2.1895) 

ir tiekėjo „Round Circle“ 3 (trys) (2.1896−2.1898) A kategorijos lošimų automatų lošimai bei 

tiekėjo „iSoftBet“ 2 (du) (2.1863 ir 2.1866) stalo lošimai.  

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

 

2.1860 „Aukso Ieškotojas Mega Keliai“ („Gold Digger Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aukso Ieškotojas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos formuojamos iš greta esančių simbolių, einančių iš kairės į dešinę, 

pradedant nuo 1 būgno. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus aukso grynuolio („gold 

nugget“) simbolius. 

• Laukiniai simboliai matomi tik horizontalioje stebėjimo priemonėje.  

• Horizontali stebėjimo priemonė, esanti 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršuje, prideda simbolį prie 

kiekvieno būgno, virš kurio ji yra. 

• Laiminčių kombinacijų simboliai sprogsta, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. Šis procesas 

tęsiasi, kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. Simbolių sprogimo metu naudojamas tas 

pats laimėjimo būdų skaičius, koks buvo ir pradinio laiminčio sukimo metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 216 156 € 
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Aukso Laikyk ir Laimėk Pakartotiniai Sukimai („Gold Hold & Win Respins“) 

 

• Ši funkcija suteikia 3 pakartotinius sukimus. Būgnuose atsiradę aukso grynuolių simboliai 

padidina pagrindinio lošimo statymų prizų arba būgnų padidinimo („reel booster“) vertes, 

kad sukimai būtų grąžinti į 3. 

• Bet kuris aukso grynuolio simbolis lieka matomas, tačiau prasidėjus veikti būgnų padidinimo 

funkcijai, simboliai išnyksta. 

• Būgnų padidinimo funkcijos daugiklis padaugina visus laimėjimus lošimo pabaigoje, kai 

surenkami visi aukso grynuolių simboliai: 

o Aukso grynuolio simboliai suteikia 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 15x arba 20x 

daugiklius; 

o Mini („Mini“) simboliai suteikia x25 daugiklį; 

o Didelis („Major“) simbolis suteikia x50 daugiklį; 

o Mega („Mega“) simbolis suteikia x100 daugiklį. 

o Mega ir dideli simboliai atsiranda tik pakartotinių sukimų funkcijos metu arba būgnuose 

iškritus žaliojo brangakmenio modifikatoriaus („green gem modifier“) simboliui. 

• Pakartotinių sukimų lošime atsitiktiniu būdu gali būti aktyvuota bumerio („boomer“) 

funkcija, kuri pridės papildomų grynuolio simbolių arba sustiprinančią funkciją. 

 

Būgnų Padidinimas („Reel Booster“) 

 

• Būgnuose atsiradus bent vienam sustiprinančiam brangakmenio („booster gem“) simboliui, 

aktyvuojama būgnų padidinimo funkcija ir padidinamas laimėjimas: 

o Mėlynas brangakmenis („Blue gem“) – padidina būgnų skaičių, pridėdamas naują vietą 

būgne pagal simbolių skaičių. Būgnai gali didėti tol, kol bus pasiektas kasyklos viršus. 

Padidės tik būgnas, kuriame iškrito mėlynas brangakmenio simbolis; 

o Žalias brangakmenis („Green gem“) – padidina visų būgne iškritusių aukso grynuolių 

simbolių vertes iki kitos galimos vertės; 

o Raudonas brangakmenis („Red gem“) – suteikia ir išsaugo papildomą gyvybę ir suteikia 

papildomą sukimą lošimo pabaigoje (vienu metu galima išsaugoti iki 3 papildomų 

gyvybių); 

o Violetinis brangakmenis („Purple gem“) – kiekvieną kartą padidina laimėjimo daugiklio 

lygį x1. Daugiklis bus pritaikytas visiems laimėjimams lošimo pabaigoje. 

 

Kasimo modifikatoriai („Minning Modifiers“) 

 

• Pagrindiniame lošime, bet kurio sukimo metu, gali būti aktyvuotas modifikatorius. Per vieną 

sukimą galima aktyvuoti tik 1 modifikatorių: 

o Maksimalūs mega keliai („Max Megaways“): ši funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu, 

iškritus unikaliai fono animacijai ir modifikatoriaus pavadinimui, dėl ko būgnas 

nusileidžia į didžiausią galimą laimėjimo būdų skaičių (117 649); 
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o Paslapties sprogimas („Mystery Blast“): bet kokio sukimo metu paslapties parako dėžės 

(„Mystery TNT Boxes“) simbolis iškris būgnuose ir bus susprogdintas, kad vietoje jo 

būtų atskleistas tas pats simbolis; 

o Pridėta bumerio premija („Boomer Bonus Add“): bet kurio sukimo metu gali būti 

aktyvuota bumerio funkcija, kad būtų suteiktas papildomas aukso grynuolio simbolis. 

Pridėtos bumerio premijos funkcija visuomet aktyvuojama tik aukso statyk ir laimėk 

pakartotinių sukimų funkcijos metu.  

o Bumeris pralaimi, kad laimėtų („Boomer Lose to Win“): bet kurio pralaimėto sukimo 

metu „būgnuose gali atsirasti bumerio funkcija, bet kurį pralaimėtą sukimą pakeisianti į 

laimintį sukimą arba aktyvuosianti aukso laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus.  

 

Auksinis Statymas („Gold Bet“) ir Premijos pirkimas 

 

• Auksinio statymo funkcijos metu padidinama laimėjimo būdų vertė ir yra garantuojamas 

laimėjimas.  

• Auksinio statymo funkcija suteikia didesnę galimybę aktyvuoti aukso laikyk ir laimėk 

pakartotinius sukimus arba vieną iš kasimo modifikatorių. 

• Premijos pirkimas aktyvuojamas už 75x statymo sumą bei garantuoja aukso laikyk ir laimėk 

pakartotinių sukimų funkciją, kurios metu gali iškristi 5 ar daugiau aukso grynuolio simbolių. 

 

 

2.1861 „Puikūs Deimantai: Laikyk ir Laimėk“ („Brilliant Diamonds: Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Puikūs Deimantai: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis, kuris gali atsirasti visuose būgnuose, pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus auksinių, platininių ir ypatingųjų deimantų simbolius. 

• 5 arba daugiau platininių deimantų simbolių bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja puikių 

deimantų laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų („Brilliant Diamonds Hold & Win“) funkciją. 

• Bet koks aktyvinantis auksinio deimanto simbolis prideda daugiklį prie puikių deimantų 

laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų („Brilliant Diamonds Hold & Win“). 

• Pradinis daugiklis yra x1 ir didėja už kiekvieną aukinio deimanto simbolį, kuris aktyvavo 

funkciją.  

• Auksinio deimanto simboliai neatsiranda pakartotinių sukimų lošime. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 216 156 € 
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• Pradinis daugiklis yra 1 (prie kurio pridedamas +1 už kiekvieną funkciją suaktyvinantį  

auksinį deimantą). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Puikių Deimantų Laikyk ir Laimėk Pakartotiniai sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 5 ar daugiau platininių deimantų  simbolių bet kurioje būgnų padėtyje, 

aktyvuojami puikių deimantų laikyk ir laimėk pakartotiniai sukimai su 3 sukimais.  

• Šią funkciją taip pat gali aktyvuoti 5 auksinių deimantų simboliai arba jų kombinacija.  

• Pakartotinių sukimų lošimo metu atsiranda deimantų simboliai ir kiekvieną kartą iškritus  

naujam simboliui, pakartotiniai sukimai atkuriami į 3. 

• Maži („Minor“), dideli („Major“) ir grandioziniai („grand“) ypatingųjų deimantų simboliai 

gali atsirasti kaip funkciją aktyvinantys simboliai bei pakartotinių sukimų lošimo metu: 

o Mažas deimanto simbolis suteikia 20x viso statymo sumą; 

o Didelio deimanto simbolis suteikia 200x viso statymo sumą; 

o Grandiozinio deimanto simbolis suteikia 1000x viso statymo sumą. 

• Funkcija baigiama, kai nebelieka pakartotinių sukimų ir surenkamos lošimo laukelyje 

esančios laimėjimo sumos. 

• Platininio deimanto simbolio vertės yra atsitiktinės ir gali svyruoti nuo 1x iki 2500x statymo 

sumos. 

 

Deimantų Modifikatoriai („Diamond Modifiers“) 

 

• Bet kuriame sukime deimantų simboliai gali atsitiktinai iškristi ant būgnų ir suteikti ypatingą 

laimėjimą (20x statymo sumą arba daugiau) arba pakartotinių sukimų funkciją. 

• Ji gali transformuoti platininius deimantų simbolius į auksinius daugiklio deimantų 

simbolius, kaip funkcijos aktyvavimo dalis. 

 

Puikių Deimantų Premijos Pirkimas („Brilliant Diamonds Bonus Buy“) 

 

• Lošėjas turi galimybę tiesiogiai aktyvuoti puikių deimantų laikyk ir laimėk pakartotinių 

sukimų funkciją už 50 x bendro statymo sumą.  

 

 

2.1862 „Kolosas: Laikyk ir Laimėk“ („Colossus: Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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„Kolosas: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Pagrindinio lošimo metu būgnuose iškritęs laukinis („wild“) simbolis suformuoja 

išsiplečiantį daugiklio laukinį simbolį, kuris gali turėti x2, x3, x5 arba x10 daugiklį. 

• Išsiplečiantis laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Jei lošimo metu išsiplečia keli laukiniai simboliai, koloso kylančios liepsnos („colossus rising 

flame“) simbolis suteikia skirtingų verčių daugiklius kiekvienam laukiniam simboliui. 

• Auksinės monetos („Gold Coin“) simbolio vertės yra šios: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 x bendras statymas. 

2x, 3x, 5x ir 10x daugikliai gali padidinti šias vertes. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kolosas Laikyk ir Laimėk („Colossus Hold & Win“) 

 

• 6 auksinės monetos simboliai aktyvuoja kolosas laikyk ir laimėk  funkciją su atitinkamais 

daugikliais, kuomet iškrenta monetos simboliai. Ši funkcija gali atsitiktinai suteikti x2, x3, 

x5 arba x10 bendro statymo vertės daugiklį ir padidinti kiekvieną monetą šia verte. 

• Lošimo metu suteikiami 3 pakartotiniai sukimai, o tuo tarpu bet kurie iškritę monetos 

simboliai lieka savo pozicijose. 

• Funkcijos metu koloso kylančios liepsnos simboliai gali atsitiktinai suteikti x2, x3, x5 arba 

x10 bendro statymo vertės daugiklį ir padidinti kiekvieną monetą šia verte. 

• Pasibaigus funkcijai, koloso kylančios liepsnos simboliai gali suteikti dar vieną x2, x3, x5 

arba x10 bendro statymo vertės daugiklį ir padidinti kiekvieną monetą šia verte. 

 

Koloso Sukimai („Collosus Spins“) 

 

• Jei funkcijos metu užpildomos visos būgnų pozicijos, suteikiamas galutinis koloso sukimas. 

• Galima laimėti vieną iš 3 prizų – mažą („Minor“), didelį („Major“) arba koloso („Colossus“): 

o Mažas prizas – X50 bendra statymo suma; 

o Didelis prizas – X500 bendra statymo suma; 

o Koloso prizas – X10 000 bendra statymo suma. 

 

Koloso Statymas („Colossus Bet“) 

 

• Koloso statymą galima aktyvuoti už 100 x bendro statymo suma.  

• Koloso statymo sukimas garantuotai aktyvuoja koloso laikyk ir laimėk funkciją.  

 

 

2.1863 „Raudonasis Šuo“ („Red Dog“) 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimo pradžioje padalinamos 2 kortos, jei jos nėra vienodos ar paeiliui einančios pagal 

kortos skaičių, suteikiama 3 korta, kurios vertė turi būti tarp prieš tai padalintų dviejų kortų, 

tuomet laimima.  

• Lošime naudojamos 6 skirtingos kaladės, kurios turi 52 kortas. Kortos išmaišomos prieš 

kiekvieną naują lošimą. 

• Valeto („Jack“) vertė – 11, damos („queen“) – 12, karaliaus („king“) – 13, o tūzo („ace“) – 

14.  

• Kai lošime padalinamos bent 2 kortos, lošimas turi 3 galimas baigtis: 

• Jei kortos turi tą pačią vertę, padalinama trečioji korta. Jei padalinta korta sutampa su 

pirmomis 2 kortomis, lošėjui išmokamas 11:1 santykio laimėjimas. Jei trečioji korta 

nesutampa, lošėjas atgauna savo statymą; 

• Jei kortos iškrenta paeiliui atsižvelgiant į vertę, kortų ranka sustabdoma ir grąžinamas lošėjo 

statymas; 

• Jei korta visiškai nesutampa, lošimo laukelio žymeklis pastatomas ant skaičiaus, kuris yra 

lygus kortų skaičiui, kuris buvo pastatytas tarp pirmų dviejų. 

 

Išmokėjimai: 

 

KORTŲ 

IŠDĖSTYMAS 

IŠMOKĖJIMAS 

1 5:1 

2 4:1 

3 2:1 

4-11 1:1 

Eilė - 

Pora - 

Trys vienodos 11:1 

 

 

2.1864 „Išprotėjęs Krabų Gaudymas“ („Crabbin‘ Crazy“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 440 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Išprotėjęs Krabų Gaudymas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioje kombinacijoje esantis laukinis ( „Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus 

simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) ir krabų („Crabs“) simbolius. 

• Premijos simbolis, iškritęs 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja nemokamų sukimų siautulio („Free 

Spins Frenzy“) funkciją. 

• Būgnuose iškritę 5 ar daugiau krabų simboliai aktyvuoja krabų gaudymo pakartotinių sukimų 

(„Let's Go Crabbin' Respins“) funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Sukimų Siautulys („Free Spins Frenzy“) 

 

• Įprastinių sukimų metu premijos simboliai atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose.  

• Visiems 3 simboliams iškritus bet kurioje lošimo laukelio vietoje aktyvuojamas nemokamų 

sukimų siautulio lošimas.  

• Bet kurios funkcijos sukimo metu iki 5 būgnų gali suktis ta pačia tvarka. 

 

Krabų Gaudymo Pakartotiniai Sukimai („Let's Go Crabbin' Respins“) 

 

• 5 arba daugiau krabų simbolių bet kurioje lošimo laukelio vietoje aktyvuoja 3 krabų gaudymo 

pakartotinius sukimus. Dėl to jie iš „pagauk mane“ („Catch Me“) pozicijos paverčiami į 

„pagautas“ („Caught“) poziciją.  

• Kiekvieną kartą, kai naujas „pagauk mane“ krabo simbolis iškrenta bet kurioje būgnų vietoje 

pakartotinių sukimų metu, iš naujo nustatomas pakartotinių sukimų skaičius į 3. 

• Kai funkcija baigiama, surenkami visi krabų simbolių laimėjimai. 

• Jei žvejo („fisherman“) simbolis atsiranda pakartotinių sukimų metu, surenkamos visos krabų 

simbolių vertės, kad būgnuose atsirastų daugiau krabų simbolių. 

 

Krabo Pasirinkimas („Pick a Crab“) 

 

• Bet kurio sukimo metu žvejo simbolis gali aktyvuoti atsitiktinį modifikatorių. 

• Lošėjas gali pasirinkti 1 iš 3 krabo simbolių, atrinktų iš 4 galimų rezultatų, kad būtų atskleista: 

o „Pagaukime Krabus“ („Let's Catch Crabs“): žvejo simbolis iškris bet kurioje būgnų 

vietoje ir išmokės 3 ar 4 krabų simbolių prizus; 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 190 200 € 
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o Pridėta premija („Bonus Add“): premijos simboliai pridedami 1, 3 ir 5 būgnuose, kad 

padidėtų tikimybė, jog bus aktyvuota nemokamų sukimų funkcija. (Šis modifikatorius 

negarantuoja nemokamų sukimų). 

o Sukrauti laukiniai simboliai („Stacked Wilds“): super sukrauti laukiniai („Super Stacked 

Wilds“) simboliai yra pridedami prie būgnų, kad būtų garantuoti 2 ar daugiau sujungtų 

laukinių simbolių.  

o Laimintis sukimas („Win Spin“): ant būgnų pridedamos dėžės. Bet kuri iš jų, rodoma bet 

kurioje lošimo laukelio vietoje, pavirs į tą patį mokamą simbolį. 

 

 

2.1865 „Žibintai ir Tigrai: Laikyk ir Laimėk“ („Lanterns & Tigers: Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Žibintai ir Tigrai: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 3 ar daugiau liūto sklaidos („Lion Scatter“) simbolių, iškritusių 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja 

šokančių liūtų funkcijos pasirinkimo („Dancing Lions Feature Pick“) lošimą. 

• 5 ar daugiau pinigų žibintų („Cash Lantern“) simbolių, iškritusių bet kurioje būgnų vietoje, 

suteikia laikyk ir laimėk („Hold & Win Feature“) funkciją. 

• 3 Cai Šen laukiniai („Cai Shen Wild“) simboliai tame pačiame būgne bus išplėsti ir taps 

sublokuotu laukiniu simboliu. Sublokuoti laukiniai simboliai gali būti rodomi tik 2, 3, 4 ir 5 

būgnuose. 

• Sukrauti laukiniai („Stacked Wild“) bus skaičiuojami, kaip vienas laukinis simbolis. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus žibinto („Lantern“) ir liūto sklaidos 

(„Lion Scatter“) simbolius, kad sudarytų laiminčias kombinacijas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laimingas Vokas („Lucky Envelope“) 

 

• Ši funkcija aktyvuojama atsitiktinai bet kokio mokamo sukimo metu. Tuomet atidaromas 

raudonasis vokas („RED ENVELOPE“)  ir atskleidžiamas momentinis prizas – 8x, 88x, 888x 

arba 8888x statymo suma. 

• Lošimo metu gali drebėti raudonojo voko simbolis, tačiau tai negarantuoja laimingojo voko 

funkcijos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 222 200 € 
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Šokantys Liūtai Funkcijos Parinkimas („Dancing Lions Feature Pick“) 

 

• Funkcijos metu lošėjas turi pasirinkti šokančio liūto simbolį, kad atskleistų nemokamus 

sukimus arba laikyk ir laimėk funkciją.  

• Kai laikyk ir laimėk funkcija aktyvuojama, jokie žibinto simboliai nėra rodomi būgnuose, kai 

funkcija pradės veikti. 

• Yra 60/40 tikimybė, kad lošėjas laimės nemokamų sukimų funkciją. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Aktyvavus funkciją, lošėjui suteikiami 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų su papildomais 25, 

50, 75 arba 100 laukinių simbolių.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu Cai Šen laukiniai simboliai gali būti sublokuoti 2, 3, 4 ir 

5 būgnuose. 

• 3 liūto sklaidos simboliai, atsiradę nemokamų sukimų lošimo metu, iš naujo aktyvuoja pradinį 

nemokamų sukimų skaičių. 

 

Laikyk ir Laimėk („Hold & Win Feature“) 

 

• 5 ar daugiau pinigų žibintų („Cash Lantern“) simbolių, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 

laikyk ir laimėk funkciją, kuri suteikia 3 pakartotinius sukimus su likusiomis visomis grynųjų 

pinigų vertėmis. 

• Laikyk ir laimėk funkciją taip pat galima laimėti, renkantis šokančių liūtų funkcijos 

pasirinkimą.  

• Šios funkcijos metu lošime dalyvauja žibinto simboliai ir kiekvieną kartą, kai iškrenta naujas 

simbolis, pakartotiniai sukimai atstatomi ties 3. 

• Mini („Mini“), nedideli („Minor“) ir dideli („Major“) specialieji žibinto simboliai taip pat 

gali iškristi, kaip funkciją aktyvuojantys simboliai arba laimėk ir laikyk lošimo metu:  

o Mini specialieji žibinto simboliai suteikia 30x  bendro statymo sumą; 

o Nedideli specialieji žibinto simboliai suteikia 100x  bendro statymo sumą; 

o Dideli specialieji žibinto simboliai suteikia 500x  bendro statymo sumą; 

o Grandioziniai („Grand“) specialieji žibinto simboliai suteikia 1000x bendro statymo 

sumą. 

• Jei funkcijos metu užpildomos visos būgnų pozicijos, grandiozinis prizas bus įteiktas ir 

pridėtas prie viso laimėjimo. 

• Funkcija baigiama, kai nebelieka pakartotinių sukimų ir surenkami visi laimėjimai. 

• Žibinto simbolio vertės yra atsitiktinės nuo 1x iki 500x statymo. 

 

 

2.1866 „Juodasis Džekas 21+3“ („Blackjack 21+3“) 

Bendroji informacija: 
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„Juodasis Džekas 21+3“ – stalo lošimas, kurio tikslas yra surinkti kortų vertę kuo artimesnę 21, 

sudedant visų į tą ranką gautų kortų vertes, bet tuo pačiu metu neviršyti 21. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Juodasis Džekas 21+3“ lošiamas 6 kortų kaladėmis, o po kiekvieno lošimo kortos yra 

permaišomos. 

• Prieš pradedant lošimą, lošėjas pasirenka statymo sumą, kuri rodoma ant žetonų. Tuomet 

lošėjas turi paspausti mygtuką „dalinti“ („deal“) ir lošimas pradedamas. 

• Jei lošėjo kortų kombinacija lygi 21 arba yra arčiau 21 nei krupjė, lošėjas laimi. Jei krupjė 

kortų kombinacija yra aukštesnė nei lošėjo, krupjė laimi. Jei lošėjas ir krupjė turi vienodos 

vertės kortų kombinacijas, skelbiamos lygiosios, statymai grąžinami lošėjui. 

• Jei lošėjo kortų kombinacija yra 22 ar daugiau, lošėjas pralaimi, net jei krupjė kortų 

kombinacija yra žemesnė. 

• Skaičių kortų (2-10) vertės atitinka jose nurodytą skaičių. Tūzai skaičiuojasi kaip 1 arba 11. 

Karaliai, Damos ir Valetai skaičiuojasi kaip 10. 

• Lošėjas renkasi, kiek kortų kombinacijų nori žaisti, paskirstydamas žetonus ant 1, 2 arba 3 

laukelio. 

• Po kortų padalijimo lošėjas gali nuspręsti imti („Hit“), dvigubinti („Double“), arba stoti 

(„Stand“). 

• Lošėjo bendra kortų vertė yra paryškinama raudonai, kuomet lošėjui yra padalinama korta, 

kuri bendrai viršija 21, lošimas pralaimimas. 

• Lošėjo bendra kortų vertė yra paryškinama žaliai laimėjimo arba lygiųjų atveju. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

21+3 statymas 

 

• Lošėjas gali atlikti statymą už 21+3 (pirmosios dvi lošėjo kortos + krupjė atversta korta), už 

kurias išmokama pagal išmokų lentelę: 

o Trys vienodos (identiškas trejetas) („Suited Three of a kind“) – 100:1. Trys tos pačios 

vertės ir tos pačios rūšies kortos (pvz. 8 (širdys), 8 (širdys), 8 (širdys)); 

o Spalva ir eilė („Straight flush“) – 40:1. Trys iš eilės einančios ir tos pačios rūšies kortos 

(pvz. 10 (būgnai), 9 (būgnai), 8 (būgnai), 7 (būgnai), 6 (būgnai)); 

o Trys vienodos (ne tos pačios rūšies) („Three of a kind) – 30:1. Trys tos pačios vertės, 

tačiau skirtingų rūšių kortos (pvz. 9 (kryžiai), 9 (būgnai), 9 (vynai)); 

o Eilė (ne tos pačios rūšies) („Straight“) – 10:1. Trys iš eilės einančios, tačiau skirtingų 

rūšių kortos (pvz. 5 (širdys), 4 (būgnai), 3 (širdys)); 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 5 250 € 
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o Spalva („Flush“) – 5:1. Trys tos pačios rūšies ne iš eilės einančios kortos (pvz. K (būgnai), 

2 (būgnai), 6 (būgnai)). 

 

Juodasis Džekas („Blackjack“) 

 

• Ta kortų kombinacija, kuri turi kortą 10 ir tūzą, traktuojama kaip Juodasis Džekas. 

• Už Juodojo Džeko kortų kombinaciją išmokama santykiu 3:2.  

• Juodojo Džeko kombinacija visuomet nugali bet kokią kortų kombinaciją, kurios vertė yra 

21. 

 

Draudimas („Insurance“) 

 

• Lošėjas gali pasinaudoti draudimo funkcija, jei krupjė pirma korta yra tūzas. 

• Draudimas kainuoja pusę pagrindinio statymo sumos. 

• Už draudimo kombinaciją išmokama santykiu 2:1, jei krupjė gauna Juodojo Džeko kortų 

kombinaciją. 

• Jei lošėjas pasinaudoja draudimo funkcija, tačiau krupjė neturi Juodojo Džeko kombinacijos, 

draudimo statymas prarandamas, o lošimas yra tęsiamas su pradiniu kortų kombinacijos 

statymu. 

 

Išskyrimas („Splitting“) 

 

• Jei lošėjas turi dvi tos pačios vertės kortas (pavyzdžiui, du septynetus arba dvi Damas), lošėjas 

gali pasirinkti Išskirti („SPLIT“), kad išskirtų tos pačios vertės kortas į dvi skirtingas kortų 

kombinacijas su papildomu statymu. Krupjė tuomet padalins dar vieną kortą abiem kortų 

kombinacijoms. 

• Galimas tik vienas išskyrimas („SPLIT“) lošimo metu.  

• Po išskyrimo („Splitting“) funkcijos, lošėjo kortų kombinacija yra lošiama viena po kitos. 

• Lošėjas gali traukti neribotą kiekį kortų kiekvienam išskyrimui („Split“), nebent išskiriami 

du tūzai (tokiu atveju lošėjas gauna vieną papildomą kortą kiekvienam tūzui). 

• Išskyrimo funkcijos metu, tūzas ir korta, kurios vertė 10, yra sumuojamos kaip 21, o ne kaip 

Juodasis Džekas. 

 

Dvigubinti („Double“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti dvigubinimo funkciją po pirmų dviejų padalintų kortų (išskyrus 

tuomet, kai išskiriami du tūzai). 

• Dvigubinimo statymas yra lygus pradiniam statymui. 

• Po dvigubinimo funkcijos lošėjui yra padalinama viena papildoma korta ir tuomet jo kortų 

kombinacija yra automatiškai stabdoma. 

 

 

2.1867 „Didingas Auksas Mega Keliai“ („Majestic Gold Megaways“) 
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„Didingas Auksas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama už greta esančius simbolius, einančius iš kairės į 

dešinę, pradedant nuo 1 būgno, nepriklausomai nuo dydžio. 

• Siekiant sudaryti laiminčias kombinacijas, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus 

simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolius. 

• Bet kurio sukimo metu, atsitiktine tvarka, lošimo laukelyje gali iškristi paslapties („Mystery“) 

simboliai. Visi paslapties simboliai paverčiami tais pačiais simboliais, išskyrus laukinius arba 

premijos simbolius.  

• Horizontali stebėjimo priemonė, esanti 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršuje, prideda simbolį prie 

kiekvieno būgno, virš kurio ji yra. 

• Bet koks laimėjimas aktyvuoja simbolių griūties funkciją. Laimintys simboliai horizontalioje 

viršutinėje priemonėje pakeičiami simboliais, perstumiamais iš dešinės į kairę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Kai 4 premijos simboliai atsiduria bet kur būgnuose, aktyvuojama 10 nemokamų sukimų. 

• Kai 5 premijos simboliai atsiduria bet kur būgnuose, aktyvuojama 15 nemokamų sukimų. 

 

Auksinio Liūto funkcija 

 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu surinkus auksinio liūto simbolius, jie virsta į liūto 

simbolius visų likusių nemokamų sukimų metu. 

• Pirmą kartą surinkus 20 auksinio liūto simbolių, buivolo simboliai paverčiami į liūto 

simbolius ir suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai. 

• Antrą kartą surinkus 20 auksinio liūto simbolių, raganosio simboliai paverčiami į liūto 

simbolius ir suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai.  

• Trečią kartą surinkus 20 auksinio liūto simbolių, dramblio simboliai paverčiami į liūto 

simbolius ir suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai.  

• Tik buivolo, raganosio ir dramblio simboliai gali būti pagerinti. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 222 200 € 
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• Auksinio liūto simboliai gali pasirodyti tik pagrindinio lošimo metu. Auksinio liūto simboliai 

nepasirodo simbolių griūties funkcijos laimėjimo metu. 

• Renkant auksinių liūtų simbolius, bet kokie pertekliniai simboliai, surinkti sukime, bus 

įskaičiuoti į kitą surinkimo lygį. 

 

Didingas Statymas („Majestic Bet“) 

 

• Didingo statymo funkciją galima aktyvuoti už 75x bendro statymas sumą. Tuomet 

aktyvuojama nemokamų sukimų premijos („Free Spins Bonus“) funkcija.  

 

Auksinis Statymas („Golden Bet“) 

 

• Aktyvavus auksinio statymo funkciją garantuojama, kad bus didesnė galimybė iškristi 

premijos simboliams ir aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją.  

 

 

2.1868 „Skrudžas Mega Keliai“ („Scrooge Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Skrudžas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama už greta esančius simbolius, einančius iš kairės į 

dešinę, pradedant nuo 1 būgno, nepriklausomai nuo dydžio. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius, sudarydamas laiminčias kombinacijas. Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 

5 būgnuose. 

• Bet kokia laiminti kombinacija aktyvuoja simbolių griūtį. Simboliai laiminčiose 

kombinacijose sprogsta, o jų vietas pakeičia nauji simboliai. Tai tęsiasi, kol nebelieka naujų 

laimėjimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Skrudžo Pinigų Pakartotiniai Sukimai“ („Scrooge Cash Respins“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 
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• Bet kurioje būgnų vietoje iškritę 5 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja Skrudžo pinigų 

pakartotinių sukimų funkciją. Suteikiami 3 pirminiai pakartotiniai sukimai, kurie atliekami 

naudojant specialų  būgnų rinkinį, kuriame gali pasirodyti tik sklaidos simboliai.  

• Prasidėjus pakartotinių sukimų lošimui pradiniai sklaidos simboliai lieka savo vietoje, o 

laimėjimo būdų skaičius visos funkcijos metu lieka užrakintas, pasiekus aktyvuojantį kiekį.  

• Šios funkcijos metu, kai ant būgnų iškrenta bent vienas naujas sklaidos simbolis, vėl 

nustatomas pakartotinių sukimų skaičius į 3. Visi sklaidos simboliai, iškrentantys 

pakartotinių sukimų metu, lieka savo vietose, kol pasibaigia funkcija.  

• Jei ekrane pasirodo bet kokie praeities („Past“), dabarties („Present“) arba ateities („Future“) 

sklaidos simboliai, skiriama suma, nurodyta atitinkamame skydelyje, kaip ir bet kurio kito 

sklaidos simbolio atveju. 

• Be to, jei visas būgnas yra užpildytas sklaidos simboliais, yra skiriamas atitinkamas daugiklis 

(lygus pozicijų ant būgno skaičiui ir rodomas virš būgno), o visi ant to būgno esantys sklaidos 

simboliai yra padauginami. 

• Skrudžo pakartotinių sukimų lošimas užbaigiamas, kai specialiame būgnų rinkinyje 

neberodomi jokie papildomi sklaidos simboliai arba, kai visos specialiojo būgnų rinkinio 

pozicijos yra užpildomos.  

• Pakartotinių sukimų funkcijos pabaigoje prie lošėjo balanso pridedama kiekvieno lošimo 

laukelyje rodomo sklaidos simbolio verčių suma.  

 

Skrudžo Premijos Pirkimas („Scrooge Bonus Buy“) 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti šią funkciją už 50 x bendras statymas sumą. Tuomet garantuotai 

aktyvuojami Skrudžo pakartotiniai sukimai. 

 

 

 2.1869 „Karštas Sukimas Karšta Grandis“ („Hot Spin Hot Link“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karštas Sukimas Karšta Grandis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Siekiant sudaryti laiminčias kombinacijas, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus 

simbolius, išskyrus karštos grandies („Hot Link“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos sudaromos iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimai yra keliose eilutėse, jie sudedami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 
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• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Karšto Sukimo Ratas („Hot Spin Wheel“) 

 

• Atsitiktinai bet kuris įprastas sukimas gali aktyvuoti karštą sukimų ratą („Hot Spin Wheel“), 

suteikiantį vieną iš modifikatorių arba momentinį karštos grandies premijos („Hot Link 

Bonus“) daugiklį: 

o Laukinis simbolis – virš būgnų prideda 5–10 atsitiktinai išdėstomus laukinius simbolius; 

o Multi laimėjimas („Multi Win“) – suteikia atsitiktinį laimėjimo daugiklį nuo x2 iki x25 

dabartiniam laimėjimo sukimui; 

o Laukiniai būgnai („Wild Reels“) – 2, 3, 4 arba 5 būgnai virsta laukiniais būgnais; 

o Karštos grandies aktyvuotojas („Hot Link Trigger“) – suteikią momentinę karštos 

grandies premiją („Hot Link Bonus“). 

 

Karštos Grandies Premija („Hot Link Bonus“) 

 

• 5 arba daugiau karštos grandies („Hot Link“) simbolių aktyvuoja karštos grandies premijos 

funkciją, kuri suteikia 3 pakartotinius sukimus. 

• Šios funkcijos metu, bet koks karštos grandies simbolis, atsidūręs lošimo laukelyje yra 

užlaikomas ir atkuria pakartotinius sukimus. 

• Grandies („Link“) simboliai suformuoja didesnius karštos grandies simbolius: kuo didesnis 

simbolis, tuo didesni prizai. 

• Pakartotinių sukimų lošimo metu lošimo laukelyje gali pasirodyti daugiau, nei vienas didelis 

simbolis. 

• Jei bet koks sukimo („spin“) simbolis atsiranda būgnuose karštos grandies premijos funkcijos 

metu, atkuriami pakartotiniai sukimai ir aktyvuojamas karšto sukimo premijos ratas.  

 

Karšti Prizai („Hot Prizes“) 

 

• Susieti simboliai, suformuojantys mega karštos grandies („Mega Hot Link“) simbolius, 

aktyvuoja nepriklausomą būgną su didesnės vertės prizais ir vieną būgną su karštais prizais 

(„Hot Prizes“): 

o 3 būgnų ir 3 eilučių dydžio simboliai aktyvuoja karštą prizą („Hot Prize“); 

o 3 būgnų ir 4 eilučių dydžio simboliai aktyvuoja karštesnį prizą („Hotter Prize“); 

o 3 būgnų ir 5 eilučių dydžio simboliai aktyvuoja karščiausią prizą („Hottest Prize“). 

• Jei susieti simboliai suformuoja didelį simbolį, jis liks didelis arba padidėja iki funkcijos 

pabaigos. 

• Karštos grandies simbolio vertės: 

o 1 būgno ir 1 eilutės dydžio simbolis suteikia 1x, 2x, 3x, 5x daugiklius; 

o 2 būgnų ir 2 eilučių dydžio simbolis suteikia  8x, 10x, 12x daugiklius; 

o 2 būgnų ir 3 eilučių dydžio simbolis suteikia  12x, 15x, 20x daugiklius; 
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o 3 būgnų ir 2 eilučių dydžio simbolis suteikia 12x, 15x, 20x daugiklius; 

o 3 būgnų ir 3 eilučių dydžio simbolis suteikia 20x, 25x, 30x ir galimybę gauti karštą prizą, 

lygų 50x; 

o 3 būgnų ir 4 eilučių dydžio simbolis suteikia 40x, 50x, 80x daugiklius ir galimybę gauti 

karštesnį prizą („Hotter Prize“), lygų 100x; 

o 3 būgno ir 5 eilučių dydžio simbolis suteikia 100x, 150x, 200x daugiklius ir galimybę 

gauti karščiausią prizą, lygų 250x. 

• Pasibaigus pakartotiniams sukimams, karštos grandies simbolio vertės bus padaugintos iš 

aktyvavusio statymo ir pridėtos prie bendro laimėjimo. 

 

Karšto Sukimo Premijos Ratas („Hot Spin Bonus Wheel“) 

 

• Karšto sukimo ratas taip pat gali būti aktyvuotas premijos lošime,  kad suteiktų 

sustiprinančias funkcijas, iškritus sukimo simboliui: 

o Papildoma gyvybė („Extra Life“) – suteikia 3 papildomus pakartotinius sukimus, kai visi 

sukimai išnaudoti; 

o Multi sustiprinimas („Multi Boost“) – lošimo pabaigoje prie visų iškritusių verčių 

pridedamas daugiklis, didėjantis kiekvieno aktyvavimo metu; 

o Simbolių pridėjimo sustiprinimas („Symbol Add Boost“) – ant būgnų pridedami 

papildomi 1–3 karštos grandies simboliai; 

o Prizo sustiprinimas („Prize Boost“) – padidina virš būgnų esančius karštus prizus 50x.  

 

 

2.1870 „Mėnulio Dvasia Laikyk ir Laimėk“ („Moon Spirit Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mėnulio Dvasia Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokius kitus simbolius, išskyrus mėnulio dvasios 

sklaidos („Moon Spirit Scatter“) simbolius laiminčiose kombinacijose. Laukiniai simboliai 

gali pasirodyti tik 2, 3  ir 4 būgnuose ir tik po vieną būgne. 

• Laukiniai simboliai padaugina laimėjimus x2 ir gali padauginti vienas kitą iki x8. 

• Visi laimėjimai padauginami iš laukinio simbolio daugiklių. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos sudaromos iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimai yra keliose eilutėse, jie sudedami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 194 400 € 
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• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sapnų Gaudyklės Laikyk ir Laimėk Pakartotiniai Sukimai („Dreamcatcher Hold & Win Respins”) 

 

• Iškritus 5 ar daugiau mėnulio dvasios sklaidos simboliams būgnuose, aktyvuojama sapnų 

gaudyklės laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų funkcija, kuri suteikia 3 pakartotinius 

sukimus. 

• Šios funkcijos metu, bet koks mėnulio dvasios sklaidos simbolis, atsidūręs lošimo laukelyje, 

bus užlaikytas ir atstatys pakartotinius sukimus.   

• Su šia funkcija galima laimėti nuo x1 iki x250 sumą. 

 

Sapnų Gaudyklės („Dreamcatchers“) 

 

• Sapnų gaudyklės laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų lošimo pradžioje visi mėnulio dvasios 

sklaidos simboliai virsta 1 lygio gaudyklės simboliais.  

• Kai atsiranda naujas sapnų gaudyklės simbolis, visi gretimi (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn) 

simboliai padidinami x1 daugikliu.  

• Kai ši funkcija baigiama, lošimo laukelyje papučia vėjai ir atskleidžia sapnų gaudyklės 

simbolio prizus kiekvienam lygiui: 

o Žalia sapnų gaudyklė – 1 lygis: x1, x2, x3, x4, x5 arba mini totemai („Mini Totems“), 

suteikiantys 20x daugiklį; 

o Purpurinė gaudyklė − 2 lygis: x6, x7, x10, x15, x20 arba didelis totemas („Major 

Totems“), suteikiantis 100x daugiklį; 

o Raudona gaudyklė − 3 lygis: x25, x30, x50, x100, x250 arba grandiozinis totemas 

(„Grand Totems“), suteikiantis 1000x daugiklį. 

 

Mėnulio Paslapties Sukimas („Moon Mystery Spin“) 

 

• Bet koks įprastas sukimas gali atsitiktinai aktyvuoti mėnulio paslapties sukimų funkciją.  

• Sukaupti paslapties („mystery“) simboliai bus sukami ir sukimo pabaigoje virs įprastais 

simboliais. 

 

 

2.1871 „1 Milijonas Mega Kelių BC“ („1 Million Megaways BC“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 900 000 € 
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„1 Milijonas Mega Kelių BC“ – 6 būgnų ir maksimaliai 1 058 841 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Lošimo laimėjimai yra ribojami iki 45000 kartų. 

• Laimėjimai yra apskaičiuojami suskaičiuojant vienas po kito einančių būgnų skaičių su 

sutampančiais simboliais ir dauginant santykinį daugiklį, parodytą išmokėjimo vertėse, iš 

kiekvieno būgno sutampančių simbolių skaičiaus sandaugos. 

• Laukiniai ir limpantys laukiniai simboliai skaičiuojami kaip visi kiti simboliai. 

• Po pirmojo laiminčio sukimo, pagrindinio lošimo daugiklis nustatomas į x2. Kiekvienas 

laimėjimas iš eilės padidina daugiklį dviem kartais (maksimaliai iki x8). Daugiklis 

nustatomas iš naujo laimėjusios sekos pabaigoje ir nemokamų sukimų pradžioje.  

• Simbolių griūtis: laiminčią kombinaciją sudarę simboliai sprogsta, o jų vietas pakeičia iš 

viršaus krentantys nauji simboliai. 

• Lipnūs laukiniai simboliai gali pasirodyti tik centriniame mamuto būgne, kai jis yra 

užrakinamas su 9 simboliais nemokamų sukimų lošimo metu. Lipnūs laukiniai pasilieka 

būgnuose viso sukimo metu, tačiau gali sukti būgną žemyn ir prisitvirtinti naujoje būgno 

pozicijoje.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokami sukimai yra aktyvuojami, kai būgnuose įvyksta keletas simbolių griūčių iš eilės. 

Norint aktyvuoti 8 nemokamus sukimus, reikia mažiausiai 4 simbolių griūčių. 

• Pagrindinio lošimo metu, kiekvienas papildomas laimėjimas po 4 laimėjimų iš eilės, suteikia 

2 papildomus nemokamus sukimus (maksimaliai 14).   

• Kai simbolių griūtis įvyksta po laimėjimo, lošėjui suteikiamas papildomas x1 daugiklis.  

• Nemokamų sukimų metu gali pasirodyti papildomas centrinis mamuto būgnas su 9 

simboliais.  

• Funkcijos metu būgnai su 7 simboliais yra užrakinami iki pat nemokamų sukimų lošimo 

pabaigos. Kiekvienas užrakintas būgnas suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą.  

• Centrinis būgnas su 9 simboliais yra užrakinamas iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos 

ir suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų metu, kai būgnas yra užrakinamas, suteikiamas 1 papildomas daugiklis 

kiekvienam būgnui.   

• Dabartinis daugiklis galioja bet kokiam laimėjimui, kai tas daugiklis yra aktyvus. Daugiklis 

iš naujo nustatomas pasibaigus nemokamų sukimų lošimui. 

 

 

2.1872 „Astro Niutonai Mega Keliai“ („Astro Newts Megaways“) 
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„Astro Niutonai Mega Keliai“ – 6 būgnų ir maksimaliai 235 298 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai yra apskaičiuojami suskaičiuojant vienas po kito einančių būgnų skaičių su 

sutampančiais simboliais ir dauginant santykinį daugiklį, parodytą išmokėjimo vertėse, iš 

kiekvieno būgno sutampančių simbolių skaičiaus sandaugos. 

• Kai išmokamas laimėjimas, simboliai sprogsta, o jų vietas pakeičia iš viršaus krentantys nauji 

simboliai. Jei nauji atsiradę simboliai taip pat suformuoja laiminčią kombinaciją, už juos taip 

pat išmokama ir juos pakeičia nauji simboliai. Šis procesas tęsiamas, kol nebelieka laiminčių 

kombinacijų. 

• Pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų metu laukiniai ir išplėstiniai laukiniai simboliai 

gali atsirasti 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnuose bei pakeisti visus kitus simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Degalai 

 

• Degalų funkcija gali atsirasti pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų metu. 

• Pagrindinio lošimo metu, degalų funkcijos matuoklis nustatomas į 0 vertę, po to, kai 

laimėjimų seka baigiama. Nemokamų sukimų lošimo metu, degalų simboliai matuoklyje 

saugomi tol, kol baigiami nemokami sukimai. 

• Maksimalus degalų simbolių skaičius kiekvienam sukimui – 6, o simbolių griūtims – 3.  

• Kiekvienas simbolis prideda 1 degalų simbolį į matuoklį. 

 

Ateivių Super Degalai 

 

• Ateivių super degalų funkcija gali atsirasti pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų metu. 

• Maksimalus super degalų simbolių skaičius kiekvienam sukimui – 6, o simbolių griūtims – 

3. 

• Kiekvienas simbolis prideda 2 degalų simbolius į matuoklį bei 1 papildomą nemokamą 

sukimą. 

 

Kiaulė Mėnulyje 

 

• Ši funkcija gali suteikti papildomus laukinius ir išplėstinius simbolius.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 
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• Funkcija aktyvi tiek pagrindinio, tiek nemokamų sukimų lošimuose. 

• Funkcijos metu gali būti suteikti maksimaliai 2 papildomi išplėstiniai ir 4 papildomi laukiniai 

simboliai. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 8 nemokami sukimai skiriami, kai degalų bako matuoklis užsipildo ties 6 ir kai yra 

pakankamas kiekis degalų simbolių pasiekti Mėnulį.  

• Vienas po kito einantys degalų simboliai po 6 yra saugomi kitai kelionės į Uraną daliai. 

Skiriami daugiausia 2 papildomi degalų simboliai kitai kelionės daliai. 

• Iš Mėnulio ir toliau lošėjui reikia 4 degalų simbolių kitai planetai pasiekti, nepanaudoti degalų 

simboliai saugomi kitai kelionės daliai. 

• Kiekviena planeta kelionės į Uraną kelyje suteikia iki 4 papildomų nemokamų sukimų ir 

atrakina naujas funkcijas: 

o Mėnulis: x1 daugiklis už kiekvieną simbolių griūtį su laimėjimais; 

o Marsas: x1 daugiklis už kiekvieną simbolių griūtį su laimėjimais. Tik Marse ateivių 

simbolis suteikia Super Degalų simbolius; 

o Jupiteris: x1 daugiklis už kiekvieną simbolių griūtį su laimėjimais. Būgnai su 7 simboliais 

yra užrakinami iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos; 

o Saturnas: būgnai su 7 yra užrakinami iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos ir 

suteikiami x2 daugikliai už kiekvieną simbolių griūtį su laimėjimais; 

o Uranas: būgnai su 7 simboliais yra užrakinami iki pat nemokamų sukimų lošimo 

pabaigos. x2 daugikliai už kiekvieną simbolių griūtį su laimėjimais. Laimėjimai 

išmokami abejais atvejais. 

• Esamas daugiklis taikomas bet kokiam laimėjimui, įvykusiam jo galiojimo metu. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Lošėjas gali pereiti į nemokamų sukimų funkciją už atitinkamą statymo sumą. Tuomet 

suteikiami 8 standartiniai nemokami sukimai. 

 

 

2.1873 „Liepsnojantys 777“ („Blazing 777“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Liepsnojantys 777“ – 10 lošimo laukelių po 3 būgnus ir 1 eilutę lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 12 600 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Pakoregavus statymą pasikeičia kiekvieno lošimo statymas. Bendras statymas lygus statymo 

vertė x 10. 

• Laiminčias linijas sudaro 3 horizontaliai išdėstyti simboliai, kurie visi turi atitikti, kad būtų 

išmokėtas nurodytas prizas. Vieno lošimo metu lošėjas gali laimėti maksimaliai 10 kartų. 

• Lošimas lošiamas su nedideliu kintamumu, bet jei lošėjui iškrenta 3 septyneto simboliai, 

pereinama į kintamą liepsnojančių septynetų („Blazing Sevens“) lošimą su iki 10 galimų 

didžiojo puodo („Jackpot“) prizų (maksimaliai iki x420). 

• Surinkus 3 žalius septyneto simbolius aktyvuojama 10 liepsnojančių septynetų sukimų. 

• Surinkus 3 mėlynus septyneto simbolius aktyvuojama 15 liepsnojančių septynetų sukimų. 

• Surinkus 3 raudonus septynetų simbolius aktyvuojama 20 liepsnojančių septynetų sukimų. 

• Vieno lošimo metu galima laimėti ne daugiau nei vieną liepsnojančių septynetų sukimų 

rinkinį. 

• Liepsnojančių septynetų sukimų lošimo metu ši funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai.  

 

 

2.1874 „Merlino Knyga“ („Book of Merlin“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Specialūs sklaidos simboliai pakeičia visus pagrindinius simbolius, o už juos išmokama, kaip 

už aukščiausios vertės simbolius.  

• Po pagrindinio lošimo laimėjimo linijų suskaičiavimo, bet kurie būgnuose atsirandantys 

specialūs išsiplečiantys simboliai išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

• Jei būgnuose yra nepakankamas kiekis specialių išsiplečiančių simbolių, kad būtų 

suformuotos laiminčios kombinacijos, tuomet būgnuose atsiranda specialūs išsiplečiantys 

simboliai.  

• Specialaus išsiplečiančio simbolio išsiplėtimo metu, sklaidos simboliai nepakeičia specialaus 

išsiplečiančio simbolio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 255 000 € 
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Nemokami Sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, kai būgnuose pasirodo sklaidos simboliai (jie 

nebūtinai turi atsirasti laimėjimo linijoje, kad aktyvuotų funkciją). 

• 3, 4 arba 5 sutampantys sklaidos simboliai būgnuose suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu įprastiniai simboliai yra pasirenkami atsitiktine tvarka, kad taptų 

specialiais išsiplečiančiais simboliais. 

• Pasirinktas simbolis pasirodo nemokamų sukimų metu specialiame rėmelyje, kad jis aiškiai 

būtų identifikuotas, kaip specialusis išsiplečiantis simbolis. 

• Nemokamų sukimų metu, surinkus pakankamai sklaidos simbolių, nemokamų sukimų 

lošimas aktyvuojamas pakartotinai.  

 

 

2.1875 „Klasikiniai Vaisiai“ („Classic Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Klasikiniai Vaisiai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laimėjimai formuojami iš sutampančių simbolių laimėjimo linijoje. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Lošime yra tokie daugiausiai išmokantys simboliai, kaip septynetai („sevens“), arbūzas 

(„watermelon“), vyšnios („cherries“), citrina („lemon“), varpelis („liberty bell“) ir plytelė 

(„bar“). 

 

 

2.1876 „Juokdario Laukiniai“ („Jester‘s Wilds“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 290 000 € 
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„Juokdario Laukiniai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose bei išsiplėsti, kad padengtų visą būgną. 

• Lošime taip pat yra išbarstyti simboliai, kurių reikiamą skaičių suderinus būgnuose, prie bet 

kurių laiminčių kombinacijų suteikiama išbarstymo išmoka. 

 

 

2.1877 „Mega Kelių Džekas“ („Megaways Jack“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mega Kelių Džekas“ – 6 būgnų ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos sudaromos iš sutampančių simbolių.  

• Už laukinius simbolius išmokama, kaip už bet kuriuos kitus simbolius. 

• Arfos funkcija gali būti aktyvuota bet kokios laiminčios kombinacijos tiek pagrindiniame, 

tiek nemokamų sukimų lošimuose. 

• Magiškos pupelės simboliai yra renkami ir papildo pupelių stiebo matuoklį.  

• Magiškos pupelės simboliai gali atsirasti tik simbolių griūties metu. Maksimalus magiškų 

pupelių skaičius lošimo metu – 3. Kiekvienas simbolis prideda 1-3 pozicijas pupelės stiebo 

matuoklyje. 

• Simbolių griūtis – laimintys simboliai sprogsta, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Arfa (Pagrindiniame Lošime) 

 

• Arfos funkcija gali suteikti: 

o Maksimaliai 4 papildomus laukinius simbolius; 

o Maksimaliai x5 laimėjimo daugiklį; 

o Maksimaliai pastumti per 3 pozicijas ant pupelės stiebo matuoklio; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 290 000 € 
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o Papildomus pakartotinius sukimus, esant atitinkamoje pupelių stiebo pozicijoje. 

 

Arfa (Nemokamuose Sukimuose) 

 

• Arfos funkcija gali suteikti: 

o Maksimaliai 4 papildomus laukinius simbolius; 

o 3 kartus padidinti nemokamų sukimų daugiklį; 

o Maksimaliai 4 papildomus nemokamus sukimus. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai pasiekiama 8 pupelės stiebo matuoklio pozicija. 

Tuomet suteikiami 8 nemokami sukimai.   

• Kiekviena laiminti kombinacija pastumia lošėją per vieną poziciją ant pupelės koto, o 

atsitiktiniai įvykiai, tokie, kaip Arfa funkcija arba magiškos pupelės simboliai – lošėją pakelia 

į pupelės koto viršų: 

o užlipus ant 8 matuoklio pozicijos suteikiami 8 nemokami sukimai; 

o užlipus ant 9 matuoklio pozicijos suteikiami 9 nemokami sukimai;  

o užlipus ant 10 matuoklio pozicijos suteikiama 10 nemokamų sukimų ir x2 daugiklis; 

o užlipus ant 11 matuoklio pozicijos suteikiama 11 nemokamų sukimų ir x2 daugiklis; 

o užlipus ant 12 matuoklio pozicijos suteikiama 12 nemokamų sukimų ir x3 daugiklis; 

o užlipus ant 13 matuoklio pozicijos suteikiama13 nemokamų sukimų ir x3 daugiklis bei 

didesnė galimybė aktyvuoti Arfos funkciją.  

• Nemokamų sukimų metu būgnai su 7 simboliais užrakinami iki nemokamų sukimų pabaigos. 

Kai būgnas yra užfiksuojamas savo vietoje, jis suteikia +1 nemokamą sukimą.  

• Paskutiniame nemokamame sukime, užrakinti būgnai suteikia papildomą nemokamą sukimą, 

kuris taip pat gali būti vėl aktyvuotas. 

• Papildomi nemokami sukimai taip pat gali būti aktyvuoti įvykus keletui sėkmingų simbolių 

griūčių. Esant 4 simbolių griūtims, aktyvuojami 2 papildomi nemokami sukimai.  

• Esamas daugiklis taikomas bet kokiam laimėjimui, kol galioja tas daugiklis, padidėjimas 

paveiks visus tolesnius laimėjimus. 

• Lošime yra skirtingi būgnų rinkiniai nemokamiems sukimams ir pagrindiniam lošimui. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Lošėjas gali tiesiogiai pereiti į nemokamų sukimų funkciją už atitinkamą statymo sumą. 

Tuomet aktyvuojamas lošimas su 8 standartiniais nemokamais sukimais. 

 

 

2.1878 „Pirato Karalystė Mega Keliai“ („Pirate Kingdom Megaways“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
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„Pirato Karalystė Mega Keliai“ – 6 būgnų, 2-7 eilučių ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už sutampančių simbolių laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Už laukinius simbolius išmokama taip pat, kaip ir už visus kitus simbolius.  

• X2 laukinis simbolis daugina bet kurią laimėjimo dalį iš 2. Laukiniai simboliai su daugikliais 

gali būti sudedami, kad pateiktų bendrą daugiklį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, kai būgnuose susiformuoja laiminčios 

kombinacijos iš ne mažiau kaip 4 simbolių (simbolių griūties metu). 

• Kiekviena sėkminga simbolių griūtis, susidedanti iš 4 simbolių, suteikia 2 nemokamus 

sukimus (maksimaliai 14).  

• Kai būgnai sukasi po laimėjimo, lošėjui taip pat suteikiamas papildomas  x1 daugiklis. 

• Paskutiniame nemokamame sukime, užrakinti būgnai suteikia 1 papildomą nemokamą 

sukimą, kuris taip pat gali būti vėl aktyvuotas. 

• Papildomi nemokami sukimai aktyvuojami, jei būgnuose atsiranda laiminčios dvigubos 

simbolių griūtys. Reikia mažiausiai 4 simbolių griūčių, kad aktyvuoti 2 papildomus 

nemokamus sukimus.  

• Dabartinis daugiklis galioja bet kuriam dabartinio sukimo laimėjimui. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją už atitinkamą statymo sumą. Tuomet 

suteikiami 8 nemokami sukimai. 

 

 

2.1879 „Vaivorykštės Laukiniai Mega Keliai“ („Rainbow Wilds Megaways“) 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 800 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 
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„Vaivorykštės Laukiniai Mega Keliai“ – 6 būgnų, 2-7 eilučių ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už sutampančių simbolių laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius.  

• Įprasti laukiniai simboliai gali atsirasti 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnuose pagrindinio arba nemokamų 

sukimų lošimo metu. Įprasti laukiniai simboliai gali turėti daugiklius ir pakeisti kitus 

simbolius. 

• Lipnūs laukiniai gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose tik nemokamų sukimų lošimo metu. Lipnių 

laukinių daugiklis prasideda nuo x1 ir didėja su kiekvienu laiminčiu sukimu, o pasibaigus 

laimėjimui – atsistato.  

• Laukinis grybo simbolis gali pasirodyti 3 arba 4 būgne pagrindinio arba nemokamų sukimų 

lošimo metu. Laukinis grybo simbolis gali išsiplėsti iki 3 simbolių 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.  

• Įprastų laukinių simbolių daugiklis padidėja vienu kartu, kai laukinis grybo simbolis 

išsiplečia tame pačiame būgne.  

• Laimėjimo atveju, laiminčią kombinaciją sudarę simboliai sprogsta, o jų vietas pakeičia nauji 

iš viršaus krentantys simboliai. Jei nauji iškritę simboliai taip pat suformuoja laiminčią 

kombinaciją, jie sprogsta ir yra pakeičiami naujais simboliais. Šis procesas tęsiamas, kol 

nebelieka laiminčių kombinacijų.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai būgnuose įvyksta mažiausiai 4 iš eilės einančios 

simbolių griūtys. Tuomet lošėjui suteikiami pradiniai 8 nemokami sukimai. 

• Kiekviena papildoma simbolių griūtis suteikia +2 nemokamus sukimus, bet ne daugiau nei 

14, ir daugiklis padidinamas +1. 

• Kiekvienas papildomas iš eilės einantis laimėjimas iš 5 simbolių griūčių suteikia +1 daugiklį 

nemokamiems sukimams (iki maksimalaus x3 daugiklio). 

• 4 iš eilės nelaimintys sukimai suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus. 

• Kai būgnai sukasi po laimėjimo, lošėjui suteikiamas papildomas x1 daugiklis. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją už atitinkamą statymo sumą. Tuomet 

suteikiami 8 nemokami sukimai. 

 

 

Maksimali laimėjimo suma: 800 000 € 
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2.1880 „Karšti Vaisiai“ („Smoking Hot Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karšti Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Būgnuose atsiradus sutampančiam sklaidos simbolių skaičiui suteikiamas sklaidos simbolių 

laimėjimas, kaip priedas prie bet kurio kito laimėjimo.  

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Sklaidos simbolis atsiranda 3, 4 ir 5 būgnuose. 

 

 

2.1881 „Suktukų Kalėdų Vakarėlis“ („Spinions X-mas Party“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Suktukų Kalėdų Vakarėlis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Suktukų laukinis („Spinion Wild“) simbolis gali atsirasti 1, 2, 3 ir 5 būgnuose pagrindinio 

lošimo metu. Jis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos sklaidos („bonus scatter“) 

simbolius.  

• Premijos simboliai gali atsirasti tik pagrindiniame lošime ir tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Laimėjimai laimėjimo linijose skiriami už paeiliui einančius simbolius, iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 187 600 € 
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• Jei vieno sukimo metu būgnuose atsiranda 2 arba daugiau suktukų laukinių simbolių, 

aktyvuojama suktukų fiksuotų laukinių pakartotinių sukimų funkcija. 

• Suktukų laukiniai simboliai neturi būti laimėjimo linijoje, kad aktyvuotų pakartotinio sukimo 

funkciją. 

• Suktukų simboliai, kurie aktyvavo funkciją, užfiksuojami savo pozicijose, o visi sekantys 

suktukų laukiniai simboliai, iškritę pakartotinių sukimų metu, taip pat užfiksuojami. 

• Pakartotiniai sukimai tęsiami tol, kol nebelieka naujų suktukų laukinių simbolių.  

• Suktukų fiksuotų laukinių pakartotinių sukimų funkcijos metu nemokami sukimai negali būti 

aktyvuoti.  

 

Kalėdų Vakarėlio Nemokami Sukimai 

 

• 3 premijos simboliai, atsiradę viename sukime, aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.  

• Suktukų laukiniai simboliai užfiksuojami savo pozicijose ir išlaikomi visų nemokamų sukimų 

metu. 

• Nemokamų sukimų funkcija lošiama tol, kol nebelieka naujų nemokamų sukimų. Ši funkcija 

negali būti aktyvuota pakartotinai. 

 

 

2.1882 „Pinigų Vilkikas“ („Cash Truck“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pinigų Vilkikas“ – 5 būgnų, 4-7 eilučių ir 1024 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

(„bonus scatter“) simbolį. 

• Simboliai, esantys laiminčioje kombinacijoje, yra pašalinami, o nauji simboliai nusileidę iš 

viršaus užpildo  jų vietas. Šis procesas tęsiamas, kol nebelieka laiminčių kombinacijų. 

• Kiekvienas pagrindinis lošimas pradedamas su 4 eilučių ir 5 būgnų lošimo laukeliu. 

Kiekvienas sukimas, sukuriantis laiminčią kombinaciją, išplečia lošimo laukelį, atverdamas 

tris atsitiktiniu būdu parinktas vietas iš užrakintos srities ir atversdamas žemiau esantį 

simbolį. Išplėtimas tęsiasi tol, kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Išplėtimo („Expander“) simbolis atrakina 3 atsitiktinai parinktas lošimo laukelio vietas. 

• Pagerinimo („Booster“) simbolis prideda savo vertę prie visų kitų simbolių, iškritusių 

atrakintoje lošimo laukelio vietoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Super pagerinimo („Super Booster“) simbolis prideda savo vertę prie visų kitų simbolių, 

iškritusių atrakintoje lošimo laukelio vietoje, bei kiekvieno premijos lošimo sukimo metu. 

• Graibstytojo („Grabber“) simbolis prideda visų kitų simbolių, esančių atrakintoje lošimo 

laukelio vietoje, vertes prie savo vertės. 

• Super graibstytojo („Super Grabber“) simbolis prideda visų kitų simbolių, esančių atrakintoje 

lošimo laukelio vietoje, vertes prie savo vertės bei kiekvieno premijos lošimo sukimo metu. 

• Dublerio („Doubler“) simbolis padvigubina savo vertę kiekvieną kartą, kai sukimo skaičius 

atkuriamas ties 3. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Antrasis Šansas („Second Chance“) 

 

• Jei užbaigus visus sukimus lošimo laukelyje yra  2 premijos sklaidos simboliai, aktyvuojama 

antrojo šanso funkcija. 

• Antrojo šanso funkcija atvirame lošimo laukelyje išvalo visus simbolius, išskyrus 2 premijos 

sklaidos simbolius. Lošimo laukelis yra  išplečiamas, atveriant tris atsitiktinai parinktas vietas 

iš užrakintos srities, o išvalytas vietas užpildo nauji nukritę simboliai. 

 

Vilkiko Vairuotojo Premijos Lošimas  

 

• Vilkiko vairuotojo premijos lošimas aktyvuojamas, kai pagrindinio lošimo metu 3 arba 

daugiau premijos sklaidos simbolių nusileidžia būgnuose. 

• Jei yra daugiau nei 3 premijos sklaidos simboliai, vilkiko vairuotojo premijos lošimas 

prasideda su vienu papildomu išplėtimo simboliu už kiekvieną papildomą premijos sklaidos 

simbolį. 

• Ši funkcija lošiama  su 3 grynųjų pinigų krūvos („cash stack“) simboliais, esančiais 

atsitiktinėse vietose. 

• Vilkiko vairuotojo premijos lošimas prasideda 3 nemokamais sukimais. 

• Kiekvieno sukimo metu gali atsirasti nauji grynųjų pinigų krūvos simboliai ir (arba) 

specialieji simboliai. Nauji simboliai išlieka visos vilkiko vairuotojo premijos lošimo metu.  

• Jei sukime iškrenta vienas arba daugiau naujų simbolių, sukimų skaičius atkuriamas ties 3. 

Kitu atveju jis sumažinamas 1. 

• Premijos lošimo pabaigoje lošėjui suteikiama visų dabartinių simbolių, padaugintų iš 

statymo, suma. 

 

 

2.1883 „Mėlynasis Burtininkas“ („Blue Wizard“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  
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„Mėlynasis Burtininkas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 30 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

krištolinio rutulio („crystal ball“) simbolius. Nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai 

simboliai 3 būgne turi daugiklio vertę (x2, x4, x8 arba x16). Laukiniai simboliai atsiranda tik 

2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai gali būti sudaryti bet kokioje lošimo laukelio padėtyje.  

• Krištolinio rutulio simbolis veikia, kaip premijos („bonus“) simbolis ir atsiranda visuose 

būgnuose. Šis simbolis gali turėti x1, x2, x3, x4, x5, x10, x15 ir x50 daugiklius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Ugnies Liepsnos Pakartotiniai Sukimai („Fire Blaze Respins“) 

 

• Būgnuose atsiradus nuo 6 iki 15 krištolinio rutulio simboliams aktyvuojama ugnies liepsnos 

pakartotinių sukimų funkcija.   

• Kiekvienas krištolinio rutulio simbolis, iškrentantis funkciją aktyvavusiame sukime arba 

pakartotinių sukimų lošime, turės piniginį prizą arba žvaigždės piktogramą. 

• Bet kurie krištolinio rutulio simboliai, aktyvavę funkciją, išlieka vienoje vietoje per visą 

funkciją. Lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Visi simboliai, kurie nėra 

užlaikomi, sukasi nepriklausomai.   

• Po kiekvieno pakartotinio sukimo, jei atsiranda vienas arba keli nauji krištolinio rutulio 

simboliai, jie yra užlaikomi savo pozicijose, o likusių pakartotinių sukimų skaičius 

nustatomas ties 3. 

• Grandiozinis („Grand“) prizas suteikiamas šios funkcijos metu, kai visas lošimo laukelis yra 

užpildomas krištoliniais simboliais. Visi lošimo laukelyje rodomi krištolinio rutulio simbolių 

prizai išmokami laimėjus grandiozinį prizą arba išnaudojus visus 3 pakartotinius sukimus. 

Tuomet premijos lošimas baigiamas. 

• Bet koks sulaikytas žvaigždės simbolis bus pakeistas ir suteiks didelį („major“), nedidelį 

(„minor“) arba mini („mini“) prizą. Šiuos prizus galima aktyvuoti kelis kartus per kiekvieną 

ugnies liepsnos pakartotinių sukimų funkciją. 

 

Ugnies Liepsnos Prizai 

 

• Grandiozinis prizas skiriamas, kai būgnuose pasirodo 15 krištolinio rutulio simbolių.  

• Prizai gali būti suteikti tik ugnies liepsnos pakartotinių sukimų funkcijos metu: 

o Grandiozinis prizas: bendro statymo suma x2000; 

o Didelis prizas: bendro statymo suma x500; 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 421 700 € 
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o Nedidelis prizas: bendro statymo suma x100; 

o Mini prizas: bendro statymo suma x20. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 3 arba daugiau bet kurioje būgnų vietoje atsiradusių sklaidos simbolių aktyvuoja 6 

nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu visi ant 3 būgno iškritę laukiniai simboliai turi daugiklį (x2, 

x4, x8 arba x16). 

• Už bet kokį laimėjimo linijos laimėjimą, kuriame yra laukinis simbolis su daugikliu, bus 

skirtas įprastas laimėjimas, padaugintas iš daugiklio. 

• Nemokamų sukimų metu bet kokie 3 arba daugiau vienu metu bet kurioje būgnų vietoje 

atsiradę sklaidos simboliai suteikia 6 papildomus nemokamus sukimus. 

• Šios funkcijos metu, kai 6 arba daugiau krištolo rutulio simbolių vienu metu iškrenta bet 

kurioje būgnų vietoje, aktyvuojama ugnies liepsnos pakartotinių sukimų funkcija. 

 

 

2.1884 „Duato Knyga“ („Book of Duat“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Duato Knyga“ – 5 būgnų ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius.  

• Išsiplečiantis simbolis suteikiamas nemokamų sukimų pradžioje. Išsiplečiantys simboliai 

parenkami atsitiktiniu būdu iš likusių neišsiplečiančių simbolių. Bet kuris simbolis gali būti 

išsiplečiantis, išskyrus laukinį simbolį. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu, per laimėjimų išmokėjimo procesą išsiplečiantis simbolis 

išsiplečia, kad padengtų visą būgną ir suteiktų laimėjimą.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• 3 ar daugiau bet kurioje būgnų vietoje atsiradusių laukinių simbolių aktyvuoja 4 nemokamus 

sukimus. 

• 4 arba 5 būgnuose iškritę laukiniai simboliai atitinkamai suteikia 6 arba 12 nemokamų 

sukimų. 

• Funkcijos metu taip pat gali būti aktyvuotas išsiplečiantis simbolis bei 1x daugiklis. 

• 3 ar daugiau laukinių simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje nemokamų sukimų 

lošime, papildomai aktyvuoja 2 nemokamus sukimus. 

 

Pasirink ir Paspausk 

 

• Šios funkcijos metu lošėjui parenkamas atsitiktinis prizas: 

o 6 auksinės plytelės ir 2 nemokami sukimai; 

o 3 auksinės plytelės ir 3 nemokami sukimai; 

o 2 auksinės plytelės ir 5 nemokami sukimai; 

o 1 auksinė plytelė ir 10 nemokamų sukimų; 

o 2 auksinės plytelės ir 1 išsiplečiantis simbolis; 

o 1 auksinė plytelė ir 2 išsiplečiantys simboliai; 

o 1 auksinė plytelė ir 4 išsiplečiantys simboliai; 

o 2 auksinės plytelės ir 1x daugiklis; 

o 1 auksinė plytelė ir 2x daugiklis; 

o 1 auksinė plytelė ir 5x daugiklis. 

• Parinktas prizas pašalinamas iš būsimų pasirinkimų dabartiniame lošimo laukelyje. Kai kurių 

prizų yra keli, todėl jie gali būti pasirinkti kelis kartus. 

• Jei išnaudoti visi prizai, kiekvienas likęs pasirinkimas suteiks 3 nemokamus sukimus. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Pirkimo funkciją galima aktyvuoti tik pagrindiniame lošime. 

• Už 150x, 500x 1600x statymo sumą lošėjas atitinkamai gali aktyvuoti 3, 4 arba 5 laukinius 

simbolius.  

 

2.1885 „Reno Septynetai“ („Reno 7‘s“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Reno Septynetai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 827 700 € 
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• Laukiniai („Wild“) simboliai gali atsirasti visuose būgnuose tiek pagrindinio, tiek nemokamų 

sukimų lošimo metu. 

• Laukiniai simboliai nemokamų sukimų metu atsiranda kaip vienas šalia kito sukrauti 3 

simboliai. 

• Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai, iškritę bet kurioje būgnų vietoje, išsiplės, kad 

padengtų visą būgną. 

• Rato sklaidos („Wheel scatter“) simbolis gali atsirasti visuose būgnuose tiek pagrindinio, tiek 

nemokamų sukimų lošimo metu. Rato sklaidos simboliai nepriklauso nuo laimėjimo linijų. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Septynetų Ratas („Wheel of 7‘s“) 

 

• Septynetų rato funkcija aktyvuojama, kai būgnuose atsiranda 2 arba 3 rato sklaidos simboliai.  

• Funkcijos metu galimi šie laimėjimai – x5, x7, x12, x22, x55, x77, x777, x7777 arba 15 

nemokamų sukimų. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota 2 būdais: 

• 15 nemokamų sukimų skiriama, kai septynetų rato funkcija atsiranda ant vieno iš žvaigždės 

simbolių;  

• 15 nemokamų sukimų skiriama, kai būgnuose atsiranda 3 rato sklaidos simboliai. 

• Nemokamus sukimus galima aktyvuoti pakartotinai šios funkcijos metu, jei aktyvuojama 

septynetų rato funkcija arba iškrenta rato sklaidos simboliai. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti septynetų rato funkciją su 15 sukrautų deimantų nemokamų sukimų 

(„Stacked Diamond Free Spins“) už 22x arba 77x statymo sumą. 

• Rato sklaidos simboliai suteikiami už 22x arba 77x statymo suma. 

 

 

2.1886 „Laukinis Juokdarys“ („Wild Harlequin“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinio juokdario („Wild Harlequin“) simbolis, kuris gali pasirodyti bet kuriame būgne, 

pakeičia visus kitus simbolius. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokamų sukimų metu bet kuris laukinis juokdario simbolis, atsiradęs magiškame būgne 

padidina būgno daugiklį vienu kartu sekančiam sukimui. 

• Nemokamų sukimų metu bet koks laimėjimas, turintis laukinį juokdario simbolį, įskaitant 

magišką būgną, padauginamas iš to būgno daugiklio. 

• Magiški daugikliai dauginami vienas iš kito, taigi, jei 3 magiškuose būgnuose, kurių 

daugikliai yra x3, x7 ir x2, iškrenta laukinis juokdario simbolis ir laimėjimas apima visus tuos 

būgnus, bendras daugiklis yra x42 (3x7x2 = 42). 

• Kiekvienas pasiektas x5 magiškas daugiklis (x5, x10, x15 ir t. t.) bet kuriame magiškame 

būgne suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus. 

 

Pirkimo Funkcija: 

 

• Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvuoti už 80x statymo suma, kuri suteikia 3 arba 

daugiau laukinių juokdario simbolių. 

• Už 200x statymo suma lošėjui suteikiami nemokami sukimai su 4 arba daugiau laukinių 

juokdario simbolių. 

 

 

2.1887 „Didelis Blogas Vilkas Mega Keliai“ („Big Bad Wolf Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Didelis Blogas Vilkas Mega Keliai“ – 6 būgnų, 2-7 eilučių ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kiekvienas sukimas siūlo skirtingas laimėjimų kombinacijas, tai priklauso nuo bendro ant 

būgno pataikiusių simbolių skaičiaus. 

• Laiminčios kombinacijos simboliai yra pašalinami, o jų vietas pakeičia nauji simboliai, 

nusileidžiantys iš viršaus. Šis procesas tęsiamas, kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus kiaulytės laukinį („piggy 

wild“) ir mėnulio premijos sklaidos („moon bonus scatter“) simbolius. Laukinis simbolis 

atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• 1, 2 ir 3-asis kiaulytės („piggy“) simbolis tampa kiaulytės laukiniu simboliu 2, 3, 4 ir 5 

būgnuose.  

• Kiaulytės laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus laukinį ir mėnulio 

premijos sklaidos simbolius. 

• Kiaulytės simbolis tampa kiaulytės laukiniu simboliu 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nupūsto Namo Premijos Lošimas („Blowing Down the House Bonus Game“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu, būgnuose atsiradę 3 mėnulio premijos sklaidos simboliai aktyvuoja 

11 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu laimėjimams yra suteikiamas daugiklis, o kiekvienas laimėjimas padidina 

daugiklio vertę x1. 

• Nemokamų sukimų metu surinkus atitinkamą kiekį mėnulio premijos sklaidos simbolių, 

lošėjas patenka į sekantį etapą: 

o 3 mėnulio premijos sklaidos simboliai suteikia 3 nemokamus sukimus ir x5 daugiklį; 

o 6 mėnulio premijos sklaidos simboliai suteikia 3 nemokamus sukimus ir x10 daugiklį; 

o Daugiau nei 6 mėnulio premijos sklaidos simboliai suteikia 1 nemokamą sukimą 

kiekvienam papildomam mėnulio premijos sklaidos simboliui. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti nupūsto namo premijos lošimą už 90x statymo sumą. 

 

 

2.1888 „Septynetų Aukščio Ultra“ („Sevens High Ultra“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  
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„Septynetų Aukščio Ultra“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų 

simbolį. 

• Premijos („Bonus“) simboliai nepriklauso nuo laimėjimo linijų. 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją arba x3 viso statymo dydžio 

prizą. 

• Septynetų aukščio funkcijos metu, kas antroje laiminčioje kombinacijoje, vienodos spalvos 

septynetų simboliai paverčiami į laukinius simbolius: 

o 2-as laimėjimas – mėlynas septyneto simbolis pavirsta laukiniu simboliu; 

o 4-as laimėjimas – žalias septyneto simbolis pavirsta laukiniu simboliu; 

o 6-as laimėjimas – raudonas septyneto simbolis pavirsta laukiniu simboliu. 

• Septynetų simboliai išlieka laukiniai simboliais tol, kol nebelieka naujų laiminčių 

kombinacijų. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Funkcija tęsiama, kol nebelieka nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu septynetų simboliai virsta laukiniais simboliais, o už 

kiekvieną kartą, kai septyneto simbolis pakeičiamas laukiniu simboliu, lošėjui suteikiami 2 

papildomi nemokami sukimai (maksimaliai gali būti suteikti 6 nemokami sukimai). 

• Nemokamų sukimų metu atsiradę 3 premijos simboliai papildomai aktyvuoja 10 nemokamų 

sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu septynetų simboliai išlieka laukiniais simboliais, kol nebelieka 

nemokamų sukimų. 

 

 

2.1889 „Namelio Įsilaužėliai“ („Cabin Crashers“) 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Namelio Įsilaužėliai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose tiek pagrindinio, tiek nemokamų 

sukimų lošimo metu. Laukinis simbolis taip pat pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

antkapio („gravestone“) simbolius. 

• Laukinis simbolis gali turėti atsitiktinį x2-x5 daugiklį pagrindiniame lošime: 

o x2-x3 daugiklis suteikiamas 1-ajame kape su nemokamais sukimais; 

o x3-x4 daugiklis suteikiamas 2-ajame kape su nemokamais sukimais; 

o x4-x5 daugiklis suteikiamas 3-ajame kape su nemokamais sukimais; 

o x2-x3, x3-x4, x4-x5 arba x5 daugikliai suteikiami 4-ajame kape su nemokamais sukimai. 

• Laukinių simbolių daugikliai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. Kai keli laukiniai 

simboliai yra tos pačios laimėjimo linijos laimėjimo dalis, daugikliai sudedami. 

• Antkapio simboliai gali atsirasti 1, 3 ir 5 būgnuose.  

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Zombių Apgultis („Zombie Siege“) Nemokami Sukimai 

 

• Zombių apgulties nemokami sukimai aktyvuojami, kai 3 antkapio simboliai atsiranda 

būgnuose tame pačiame pagrindiniame sukime. 

• Visi laukiniai simboliai nemokamų sukimų lošimo metu yra užfiksuojami ir laikomi savo 

pozicijose iki pat funkcijos pabaigos. 

• Lošimo laukelyje rodomi 4 kapų pasirinkimo variantai: 

o 1-asis kapas: laukinių simbolių daugikliai yra nuo x2 iki x3 ir lošėjui suteikiama 12 

nemokamų sukimų; 

o 2-asis kapas: laukinių simbolių daugikliai yra nuo x3 iki x4 ir lošėjui suteikiami 9 

nemokami sukimai; 

o 3-asis kapas: laukinių simbolių daugikliai yra nuo x4 iki x5 ir lošėjui suteikiami 6 

nemokami sukimai; 

o 4-asis kapas: lošėjui suteikiamas atsitiktinis daugiklių ir nemokamų sukimų skaičius. 

Laukinių simbolių daugikliai, kuriuos lošėjas gali gauti, yra: x2–x3, x3–x4, x4–x5 arba 

x5. Nemokamų sukimų, kuriuos lošėjas gali gauti, skaičius yra: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

arba 20. 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Pirkimo Funkcija 

 

• Lošėjas gali patekti į nemokamų sukimų premijos lošimą už 75x bendrą statymo sumą.  

 

 

2.1890 „Tigro Šlovė Ultra“ („Tiger‘s Glory Ultra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Tigro Šlovė Ultra“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis, kuris atsiranda tik pagrindinio lošimo metu, gali pakeisti visus 

kitus simbolius, išskyrus premijos ir įniršusio tigro simbolius.  

• Premijos sklaidos („Bonus scatter“) simbolis atsiranda visuose būgnuose pagrindinio lošimo 

metu. 

• Įniršusio tigro simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų premijos lošimo metu. Įniršusio 

tigro simbolis lošimo laukelyje kovoja su gladiatoriaus simboliu ir jeigu tigro simbolis laimi, 

jis yra užlaikomas savo pozicijoj iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos. 

• Nemokamų sukimų premijos metu išmokama už bet kurioje vietoje atsiradusį tigro simbolį. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Įniršusio Tigro Nemokamų Sukimų Premija 

 

• 3 ar daugiau atskirųjų premijos simbolių aktyvuoja įniršusio tigro nemokamų sukimų 

premiją: 

o 3 premijos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus; 

o 4 premijos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

o 5 premijos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų. 

o 6 premijos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų. 

• Už pirmą ant kiekvieno būgno rodomą įniršusį tigrą, kuris laimi mūšį, skiriamas vienas 

papildomas nemokamas sukimas. Gali būti skiriami ne daugiau kaip 6 papildomi nemokami 

sukimai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Nemokamų sukimų premijos metu išmoka skiriama už bet kurioje vietoje iškritusius tigro 

simbolius. Nebūtina, kad tigro simbolio laimėjimai prasidėtų nuo labiausiai į kairę nutolusio 

būgno ir nebūtina, kad šis simbolis būtų rodomas ant iš eilės einančių būgnų. 

• Šios funkcijos metu premijos simboliai neatsiranda.  

 

Funkcijos pirkimas 

 

Pirkimo funkciją lošėjas gali aktyvuoti tik pagrindinio lošimo metu – Ultra („Ultra“) arba Klasikinėje 

(„Classic“) versijose: 

 

Klasikinėje versijoje 

 

• Už 80x bendra statymo suma lošėjas aktyvuoja premijos lošimą su mažiausiai 3 premijos 

sklaidos simboliais. 

• Už 150x bendra statymo suma lošėjas aktyvuoja premijos lošimą su 4 premijos sklaidos 

simboliais. 

• Už 300x bendra statymo suma lošėjas aktyvuoja premijos lošimą su 5 premijos sklaidos 

simboliais. 

 

Ultra versijoje 

 

• Už 200x bendra statymo suma lošėjas aktyvuoja premijos lošimą su 3 premijos sklaidos 

simboliais. 

• Už 400x bendra statymo suma lošėjas aktyvuoja premijos lošimą su 4 premijos sklaidos 

simboliais. 

• Už 1000x bendra statymo suma lošėjas aktyvuoja premijos lošimą su 5 premijos sklaidos 

simboliais. 

 

 

2.1891 „Laukinis Luchadoras“ („Wild Luchador“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinis Luchadoras“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus mirties laikrodžio 

sklaidos („death clock scatter“) simbolius. 

• Lošime yra dviejų tipų laukiniai simboliai – čempiono diržo laukinis („champion belt wild“) 

ir luchadoro laukinis („luchador wild“), kurie padengia visą būgną, kuriame atsitiktinai 

atsiranda. 

• Mirties laikrodžio sklaidos simbolis nepriklauso nuo laimėjimo linijų. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Luchadoro Patranka („Luchador Cannon“) 

 

• Luchadoro patrankos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu tiek pagrindinio, tiek nemokamų 

sukimų funkcijos metu. 

• Funkcijos metu luchadoro patranka išmeta nuo 1 iki 5 luchadoro laukinių simbolių būgnuose. 

• Mirties trenksmo nemokamų sukimų („Dead Slam Free Spin“) funkcijos metu luchadoro 

patrankos simbolis būgnuose atsiranda dažniau. 

 

Mirties Trenksmo Nemokami Sukimai („Dead Slam Free Spin“) 

 

• Mirties laikrodžio sklaidos simboliui aktyvavus nemokamų sukimų funkciją lošėjui 

suteikiami pradiniai 7 nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu visi laimėjimai yra padauginami iš daugiklio, suteikto 

nemokamų sukimų pradžioje.  

• 3 mirties laikrodžio sklaidos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus, taikant x2 daugiklį; 

• 4 mirties laikrodžio sklaidos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus, taikant x3 daugiklį; 

• 5 mirties laikrodžio sklaidos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus, taikant x5 daugiklį. 

 

Pirkimo Funkcija 

 

• Lošėjas gali aktyvuoti mirties trenksmo nemokamų sukimų funkciją už 70x bendra statymo 

suma. Nemokamų sukimų lošimas lošiamas taip pat, kaip ir aktyvavus atsitinkinai.   

 

 

2.1892 „Atėnų Sergėtojas“ („Guardian of Athen‘s“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Atėnų Sergėtojas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai laimėjimo linijose skiriami už paeiliui einančius simbolius iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Daugiklio („Multiplier“) ir laukiniai („wild“) simboliai atsiranda bet kurioje 1-5 būgnų 

vietoje bei gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) simbolį. 

• Jei laimėjimo linijoje iškrenta 2 ar daugiau daugiklio arba laukinių simbolių, atitinkami 

daugikliai yra padauginami. Daugiklio ir laukiniai simboliai pagrindiniame lošime turi tą 

pačią vertę, kaip ir būgnas, kuriame jie iškrenta. 

• Premijos simboliai gali atsirasti tik pagrindinio lošimo metu 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Sukimų Premija 

 

• Nemokamų sukimų premija aktyvuojama, kai bet kuriose 2, 3 arba 4 būgnų pozicijose 

iškrenta 3 premijos simboliai. 

• Funkcijos pradžioje lošimo laukelyje rodomos 4 funkcijų parinktys: 

 

Nemokamų sukimų 

skaičius 
Daugikliai 

 1 būgnas 2 būgnas 3 būgnas 4 būgnas 5 būgnas 

15 1x 2x 3x 4x 5x 

12 1x 3x 4x 5x 6x 

9 1x 4x 5x 6x 7x 

6 1x 5x 6x 7x 8x 

 

• Nemokami sukimai lošiami galiojant tam pačiam eilės statymui ir tam pačiam eilių skaičiui, 

kurie buvo pasirinkti šiuos sukimus aktyvavusio sukimo metu. 

• Nemokamų sukimų metu premijos simbolis neatsiranda. 

 

 

2.1893 „Auksinis Glifas 2“ („Golden Glyph 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Auksinis Glifas 2“ – 7 būgnų ir 7 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už jungiamųjų simbolių grupes. 

• Išmokamas tik didžiausias simbolių grupės laimėjimas. 

• Laiminčioje kombinacijoje esantys simboliai yra pašalinami, o jų vietas pakeičia nauji, iš 

viršaus krentantys simboliai. Šis procesas tęsiamas, kol nebelieka naujų laiminčių 

kombinacijų. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus galios glifo („power 

glyph“), gigantiško laukinio („gigantic wild“), auksinio glifo laukinio („golden glyph wild“) 

ir premijos sklaidos („bonus scatter“) simbolius. 

• Galios glifo simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus laukinį, gigantišką laukinį, auksinio 

glifo laukinį ir premijos sklaidos simbolius. 

• Gigantiškas laukinis simbolis yra 2 eilučių ir 3 būgnų dydžio bei pakeičia kitus simbolius, 

išskyrus laukinį, galios glifo, auksinio glifo laukinį ir premijos sklaidos simbolius. 

• Auksinio glifo laukinis simbolis veikia kaip daugiklis. Šiam simboliui pasirodžius laiminčioje 

kombinacijoje laimėjimas dauginamas iš nurodyto daugiklio. Kiekvienas laimėjimas 

padidina daugiklį (maksimaliai iki x50). Jei laiminčioje kombinacijoje yra keli auksinio glifo 

laukiniai simboliai, daugikliai sudedami.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Gigantiško Laukinio („Gigantic Wild“) Premija 

 

• Suteikiami gigantiški laukiniai simboliai. 

 

Auksinio Glifo („Golden Glyph“) Premija 

 

• Suteikiami auksinio glifo laukiniai simboliai (maksimaliai 4).  

• Ši funkcija taip pat suteikia atsitiktinį papildomą sukimą, jei lošimo laukelyje yra 4 auksinio 

glifo laukiniai simboliai. 

 

Auksinio Skarabėjaus („Golden Scarab“) Premija 

 

• Suteikiama 4-11 laukinių simbolių. 

 

Horo Modelių („Pattern Of Horus“) Premija 

 

• Simboliai pašalinami tam tikru modeliu: kryžiumi, kilpiniu kryžiumi, paukščiu, akimis, 

smėlio laikrodžiu arba gyvate. 
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Auksinių Nemokamų Sukimų Premija 

 

• 7 nemokami sukimai yra skiriami, jei pagrindinio lošimo metu būgnuose atsiranda 3 premijos 

sklaidos simboliai.   

• Šios funkcijos metu 3 premijos sklaidos simboliai sukimo pabaigoje suteikia 5 papildomus 

nemokamus sukimus. 

• Auksinio glifo laukiniai simboliai gali būti suteikti tik pirmajame sukime. Šie simboliai taip 

pat išlieka visų nemokamų sukimų lošimo metu, tačiau atsitiktinai pajuda į kitą vietą tarp 

kiekvieno nemokamo sukimo.  

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Pirkimo funkciją galima aktyvuoti tik pagrindiniame lošime. 

• Už 50x, 150x ir 275x statymo suma gali būti aktyvuota auksinių nemokamų sukimų premija 

su atitinkamai 1, 2 arba 3 auksinio glifo laukiniais simboliais.  

 

 

2.1894 „Mėlynoji Fortūna“ („Blue Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mėlynoji Fortūna“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 9 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Premijos („Bonus“) simboliai atsiranda tik pagrindinio lošimo metu ir nėra siejami su 

laimėjimo linijomis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai 

 

• Visos laiminčios kombinacijos aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją. 

• Nelaimėję simboliai pašalinami ir pakeičiami naujais simboliais. 

• Nauji simboliai, kurie prisideda prie laiminčios statymo eilės, užfiksuojami, tada prasideda 

naujas lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 311 100 € 
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• Pakartotiniai sukimai kartojami tol, kol nebeatsiranda laiminčių kombinacijų.  

• Premijos simbolis papildomų pakartotinių sukimų neaktyvuoja. 

 

Nemokamų Sukimų Premija 

 

• Kai vieno lošimo metu atsiranda 3 premijos simboliai, aktyvuojama 10 nemokamų sukimų. 

• Premijos simboliai yra renkami ir kaupiami matuoklyje. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu būgnuose iškrenta tik didelės išmokos piratų simboliai. 

• Nemokamų sukimų premijos funkcija tęsiama, kol nebelieka sukimų.  

• Nemokamų sukimų premijos lošimas negali būti aktyvuotas pakartotinai.  

 

 

2.1895 „Lipnūs Banditai 3: Labiausiai Paieškomi“ („Sticky Bandits 3: Most Wanted“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Lipnūs Banditai 3: Labiausiai Paieškomi“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 9 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) 

simbolį.  

• Laukiniai simboliai tampa lipniais laukiniais („sticky wilds“) simboliais nemokamų sukimų 

lošimo metu. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokama tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, iškritusių  bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 12 nemokamų 

sukimų. 

• Visi laimėjimai, suformuoti nemokamų sukimų funkcijos metu, padauginami iš x2 daugiklio.  

• Nemokamų sukimų lošimas lošiamas su lipniais laukiniais simboliais. 

• Kai lipnus laukinis simbolis atsiranda nemokamų sukimų lošime, jis yra užfiksuojamas 

vienoje vietoje bei lieka joje iki pat funkcijos pabaigos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.09 €  

Maks. 90 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

45 

 

• 5 papildomi nemokami sukimai suteikiami, jei būgne yra užrakintas bent vienas lipnus 

laukinis simbolis. 

• Už 2 arba daugiau bet kurioje lošimo laukelio vietoje iškritusius sklaidos simbolius 

suteikiamas sklaidos simbolio laimėjimas. 

 

Funkcijos Pirkimas 

 

• Pirkimo funkciją galima aktyvuoti tik pagrindinio lošimo metu. 

• Už 60x statymo sumą suteikiama nemokamų sukimų funkcija, kuri gali turėti 3, 4 arba 5 

sklaidos simbolius. 

 

 

2.1896 „Lobių Medžiotoja“ („Treasure Hunter“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Lobių Medžiotoja“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti tiek pagrindinio, tiek nemokamų sukimų lošimo 

metu. Laukinis simbolis taip pat gali pakeisti sklaidos („scatter“) ir dinamito („dynamite“) 

simbolius. 

• Dinamito simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų metu. 

• Viduriniame būgne atsiradę 3 kaukolės („Skull“) simboliai aktyvuoja 3 milžiniškos kaukolės 

pakartotinius sukimus, kurių metu įprasti kaukolės simboliai tampa 3 būgnų ir 3 eilučių 

dydžio simboliu. Dideliu simboliu gali tapti bet kuris simbolis, išskyrus sklaidos, laukinį ir 

dinamito simbolius. 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas dinamito simbolis aktyvuoja vieną iš šių funkcijų: 

• Laimėjimo daugiklio padidinimą 1 kartu. Maksimalus galimas daugiklis x10; 

• Žemos vertės simbolio pašalinimą iš likusių nemokamų sukimų; 

• Papildomus nemokamus sukimus, kurių gali būti iki 30. 

• Jei 1, 3 ir 5 būgnuose atsiranda 3 sklaidos simboliai, aktyvuojami papildomi 10 nemokamų 

sukimų. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 



 

46 

 

2.1897 „Anubio Prakeiksmas: („Anubis Curse“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Anubio Prakeiksmas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.  

• Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošimuose bei 

pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) ir užrakintą laukinį („locked wild“) 

simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Anubio Prakeiksmas („Anubis Curse“) 

 

• Anubio prakeiksmo funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu pagrindiniame lošime. 

• Aktyvavus funkciją skiriami 3 užrakinto laukinio dovanos pakartotiniai sukimai, kurių metu 

iki 3 simbolių yra parenkami atsitiktinai ir paverčiami užrakintais laukiniais simboliais.  

• Funkcijos metu kiekvienas iškritęs užrakintas laukinis simbolis pasislenka per vieną eilę 

žemyn kiekvieno sukimo metu iki tol, kol yra pašalinamas iš būgnų.  

• Laimėjimai įvertinami ir išmokami po kiekvieno pakartotinio sukimo. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai atsiradę būgnuose atitinkamai aktyvuoja 8, 12 arba 14 

nemokamų sukimų. 

• Jei sklaidos simboliai iškrenta užrakinto laukinio dovanų pakartotinių sukimų metu, jie yra 

užrakinami savo pozicijose. 

• Jei nemokamų sukimų lošimo metu atsiranda 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai, atitinkamai 

suteikiama 6, 9 arba 14 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu laimėjimams kartais gali būti taikomas laimėjimo daugiklis x2-x10, kuris yra 

parenkamas atsitiktinai. 

 

 

2.1898 „Juokdariai Viršuje“ („Jokers On Top“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 455 000 € 
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„Juokdariai Viršuje“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 1 arba 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.  

• Pagrindinio lošimo metu lošėjas gali atlikti 1 kredito vertės statymus ant vienos lošimo linijos 

arba 10 kreditų vertės statymus ant 5 lošimo linijų. Jei lošėjas pasirenka atlikti 10 kreditų 

vertės statymus, susidarius laiminčiai kombinacijai lošėjo laimėjimai yra pervedami į laukelį 

„Bankas“ ir lošimas tęsiamas „Antrojo ekrano“ lošime.  

• „Antrojo ekrano“ lošimo tikslas yra pasiekti 2000 arba daugiau taškų. Maksimalus galimas 

laimėtų taškų skaičius „Antrojo ekrano“ lošime – 13940. 

• Prasidėjus pagrindiniam lošimui lošėjas gali iš karto pasirinkti lošimą „Antrajame ekrane“ 

paspausdamas mygtuką „TOP GAME“. Jei lošėjas pasirenka „Antrojo ekrano“ lošimą, 

lošimas pradedamas kaip ir įprastas, tačiau statymo vertė yra 20 kreditų, o susidarius 

laiminčiam deriniui ir lošėjo laimėjimus pervedus į laukelį „Bankas“, lošėjas lieka tame 

pačiame ekrane.  

• Jei į laukelį „Bankas“, susidarius laiminčiai kombinacijai, pervedami taškai, „Antrojo 

ekrano“ lošimas gali būti lošiamas atliekant 20, 40, 100 arba 200 taškų vertės statymus 

panaudojant taškus, esančius „Bankas“ laukelyje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.03 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 13 940 € 


