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PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2022 m.  birželio   2  d. įsakymu Nr. DIE-380 

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 2.1899 ik 2.1947 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomi tiekėjo „Synot“ 12 (dvylika) (2.1899−2.1910), tiekėjo „Blue Print Gaming“ 15 

(penkiolika) (2.1911−2.1925) ir tiekėjo „Evoplay“ 21 (dvidešimt vienas) (2.1926−2.1938; 

2.1940−2.1947) A kategorijos lošimų automatų lošimai ir tiekėjo „Evoplay“ 1 (vienas) (2.1939) 

stalo lošimas.  

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.1899 „27 Džokerio Vaisiai“ („27 Joker Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„27 Džokerio Vaisiai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 27 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimo linijos laimėjimai paremti iš eilės einančiais simboliais, skaičiuojamais bet kur 

laimėjimo linijoje. 

• Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Pilni būgnai vienodų slyvų, apelsinų, citrinų ar vyšnių simbolių padaugina laimėjimą x2. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Kai 3 identiški simboliai išsukami vidurinėje kiekvieno būgno padėtyje, aktyvuojama 

nemokamų sukimų funkcija.  

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti aktyvuotas pakartotinai 

• Ši funkcija lošiama per tą patį statymo lošimą, kai nemokami sukimai aktyvuojami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 



2 

 

• Nemokamų sukimų režimu naudojami kiti būgnų nustatymai. 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1900 „6 Prabangūs Vaisiai“ („6 Fruits Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Laimėjimai išmokami už bet kur esančius sklaidos („scatter“) simbolius.  

• Jei laimėjimo linijoje ar sklaidos simbolių kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda bet kur būgnuose, suteikiama nemokamų sukimų 

funkcija.  

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti aktyvuotas pakartotinai.   

• Ši funkcija lošiama per tą patį statymo lošimą, kai nemokami sukimai aktyvuojami. 

• Nemokamų sukimų režimu naudojami kiti būgnų nustatymai. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1901 „81 Džokerio Vaisius“ („81 Joker Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„81 Džokerio Vaisius“ – 4 būgnų, 3 eilučių ir 81 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimo linijoje ar sklaidos simbolių kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Pilni būgnai vienodų slyvų, apelsinų, citrinų ar vyšnių simbolių padaugina laimėjimą x2. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda bet kur būgnuose, suteikiama nemokamų sukimų 

funkcija.  

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti aktyvuotas pakartotinai.   

• Ši funkcija lošiama per tą patį statymo lošimą, kai nemokami sukimai aktyvuojami. 

• Nemokamų sukimų režimu naudojami kiti būgnų nustatymai. 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1902 „81 Vegaso Multi Vaisius“ („81 Vegas Multi Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„81 Vegaso Multi Vaisius“ – 4 būgnų, 3 eilučių ir 81 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimo linijoje ar sklaidos simbolių kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. Kiekvienas laukinis simbolis, 

esantis laimėjimo linijoje, padvigubina laimėjimą. Tačiau šis simbolis pats savaime nesukuria 

laiminčios kombinacijos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 55 000 € 
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2.1903 „Actekų Jaguaras“ („Aztec Jaguar“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Actekų Jaguaras“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijos išmokama iš kairės į dešinę.  

• Laimėjimai išmokami už bet kur esančius sklaidos („scatter“) simbolius.  

• Jei laimėjimo linijoje ar sklaidos simbolių kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

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

nemokamų sukimų („free spins“) simbolius. 

• Nemokamų sukimų simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikyk ir Laimėk („Hold and Win“) 

 

• Tiek pagrindinio, tiek nemokamų sukimų lošimuose, premijos simboliai gali turėti bendro 

statymo vertę nuo 1x iki 20x arba išmokamas didysis prizas (MINI, MINOR, MAJOR) pagal 

išmokų lentelę.  

• Premijos simboliai suteikia laimėjimus tik laikyk ir laimėk funkcijos metu.   

• 6 arba daugiau premijos simbolių bet kur ant būgnų aktyvuoja laikyk ir laimėk funkciją su 3 

pradiniais pakartotiniais sukimais. 

• Bonus simboliai, kurie aktyvavo laikyk ir laimėk funkciją, lieka savo pozicijoje visos 

funkcijos metu. Jei ant būgnų pasirodo bet koks naujas premijos simbolis, jis lieka savo 

pozicijoje ir pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. 

• Šios funkcijos metu, premijos simboliai gali turėti vertę, didžiojo prizo vertę arba vieną iš 

dviejų papildomų funkcijų. 

• Išsiplečiančius premijos („Expanding Bonus) simbolius su verte ir rodyklėmis prasiplečia, 

kad užpildytų visą būgną. Jei ant to paties būgno jau yra kitas premijos simbolis, jo vertė 

didinama išsiplečiančio premijos simbolio verte.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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• Didinantis („Increasing Bonus”) simbolis su verte ir pliuso ženklu didina visų kitų premijos 

simbolių vertę būgnuose savo verte.  Premijos simboliai su didžiaisiais prizais yra 

nepaveikiami išsiplečiančio premijos simbolio ir didinančio premijos simbolio. 

• Laikyk ir laimėk funkcija sustoja, jei nėra naujų premijos simbolių būgnuose pakartotinių 

sukimų metu arba jei visos 15 padėčių užpildytos premijos simboliais. 

• Grandiozinis („Grand“) pagrindinis prizas suteikiamas, jei visos 15 padėčių užpildomos 

premijos simboliais. 

• Šios funkcijos laimėjimai pridedami ir išmokami funkcijos pabaigoje. Šios funkcijos metu 

naudojamas kitas būgnų rinkinys. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 nemokamų sukimų simboliai suteikia 5 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų lošime 2, 3 ir 4 būgnai yra susieti ir sukasi kaip vienas, tačiau vertinant 

laimėjimus jie laikomi kaip atskiri būgnai. 

• Nemokamų sukimų lošime premijos ir nemokamų sukimų simboliai atsiranda tik sujungtame 

būgne. 

• Nemokamų sukimų režimu, pilnas nemokamų sukimų simbolis suteikia papildomus 5 

sukimus. 

• Premijos simbolis yra padalinamas į 9 simbolius ir aktyvuojama laikyk ir laimėk funkcija. 

• Maksimaliai 15 nemokamų sukimų gali būti lošiami per vieną nemokamų sukimų funkciją. 

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

funkciją.  

• Šios funkcijos metu naudojamas kitas būgnų rinkinys. 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1904 „Vaisingas Auksas 81“ („Fruity Gold“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  
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„Vaisingas Auksas 81“ – 4 būgnų, 3 eilučių ir 81 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimo linijoje ar sklaidos simbolių kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus paslapties („mystery“) ir 

dvigubą laukinį („double wild“). 

• 3 arba 4 paslapties simboliai aktyvuoja atsitiktinį laimėjimą (pagal išmokėjimų lentelę). 

Paslapties simbolio laimėjimo atveju nebelieka įprastų laimėjimo linijų. 

• Dvigubas laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus paslapties ir laukinį simbolius. 

Laimėjimai su pakeičiamais dvigubais laukiniai simboliais padauginami iš 2. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1905 „Vaisiai Dauginasi“ („Fruits Go Multiply“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisia Dauginasi“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimo linijos laimėjimai paremti iš eilės einančiais simboliais, skaičiuojamais bet kur 

laimėjimo linijoje. 

• Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. 

• Premijos („Bonus“) simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Antras Šansas („Second Chance“) 

 

• 2 premijos simboliai aktyvuoja antro šanso funkciją.  

• Antro šanso funkcija pakartotinai suka būgną su trūkstamu 3-uoju premijos simboliu vieną 

kartą, suteikiant naują šansą laimėti nemokamus sukimus. 

• Ši funkcija gali būti aktyvuota nemokamų sukimų metu. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų su didėjančiu daugikliu.  

• Nemokamų sukimų daugiklis gali maksimaliai gali padidėti iki x50.  

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti aktyvuotas pakartotinai.  

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

funkciją. 

• Šios funkcijos metu naudojamas kitas būgnų rinkinys. 

 

 

2.1906 „Pikselio Būgnai“ („Pixel Reels“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pikselio Būgnai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 30 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. 

• Išsiplečiantis laukinis („Expanding wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus 

premijos simbolį.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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• Išsiplečiantis laukinis taip pat išsiplečia, kad užpildytų visą būgną, jei plėtimosi rezultatas yra 

laimėjimas. Atsiranda tik nemokamų sukimų režimu ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Invazija („Invasion“) 

 

• Kai 1, 2 arba 3 premijos simboliai išsukami bet kur ant 2, 3 ar 4 būgnų, aktyvuojama invazijos 

funkcija.   

• Invazijos funkcijos pradžioje premijos simboliai išsiplečia ir padengia atitinkamus būgnus, o 

iš apačios šaudančios raketos sunaikina visus simbolius, kad atskleistų laimėjimus pagal 

išmokų lentelę.  

• Kiekviename būgne yra 10 simbolių, kuriuos erdvėlaivis sunaikins, kad atskleistų išmokas. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Kai 3 premijos simboliai išsukami bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų, aktyvuojama nemokamų 

sukimų funkcija. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, invazijos funkcija nustato nemokamų sukimų 

skaičių, daugiklį ir žetonų skaičių.  

• Nemokamų sukimų lošimas prasideda, kai sunaikinami visi simboliai ir invazijos funkcija 

baigiama.  

• Pradinis nemokamų sukimų skaičius yra 1 su x1 daugikliu ir 1 žetonu. Už žetonus išmokama 

pagal išmokų lentelę po kiekvieno nemokamo sukimo.  

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai. 

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

funkciją.  

• Šios funkcijos metu naudojamas kitas būgnų rinkinys. 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1907 „Pakartotinio Sukimo Džokeris 81“ („Respin Joker 81“) 
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„Pakartotinio Sukimo Džokeris 81“ – 4 būgnų, 3 eilučių ir 81 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimo linijoje ar sklaidos simbolių kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Limpančių Laukinių Pakartotiniai Sukimai („Sticky Wild Respins“) 

 

• Laimintis kombinacija su laukinių funkcija aktyvuoja fiksuotus laukinius pakartotinius 

sukimus ir yra užlaikoma savo pozicijoje, kol sukamas gautas pakartotinis sukimas. 

• Pakartotinių sukimų funkcija tęsiama, kol neatsiranda naujų laukinių simbolių. 

• Pakartotinis sukimas nėra aktyvuojamas, kai būgnai yra užpildyti laiminčia kombinacija. 

• Laimėjimai išmokami prieš ir po kiekvieno pakartotinio sukimo.  

• Pakartotinių sukimų funkcija lošiama ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama 

aktyvuojant šią funkciją. 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1908 „Kaukolės Bonanza“ („Skull Bonanza“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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„Kaukolės Bonanza“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 9 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos („scatter“) simbolių kombinacijoje susidaro keli laimintys 

deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Laukinis (“Wild”) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 arba daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu visi laukiniai simboliai pakeičiami fiksuotais laukiniai 

simboliais. 

• Fiksuoti laukiniai simboliai, kurie išsukami būgnuose nemokamų sukimų funkcijos metu, yra 

užfiksuojami savo pozicijose iki p[at funkcijos pabaigos.   

• Yra dviejų tipų fiksuoti laukiniai simboliai: 

• Fiksuoti laukiniai simboliai su pliuso ženklu „+“ ir skaičiais 1, 2 arba 3 suteikia nuo 1 iki 3 

papildomų nemokamų sukimų, priklausomai nuo jų skaičiaus, kai jie išsukami lošimo 

laukelyje; 

• Fiksuoti laukiniai simboliai su daugybės ženklu „x“ ir skaičiumi 2 arba 3 padaugina kiekvieną 

laimėjimo išmokos eilutę iš x2 arba x3 likusių nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Kai laimėjimo linijoje yra daugiau limpančių laukinių („sticky wilds“) simbolių, laimėjimas 

dauginamas iš jų daugiklių verčių sumos. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.  

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

funkciją.  

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1909 „Tiki Princesė“ („Tiki Princess“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Tiki Princesė“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas laimėjimas už bet esančius sklaidos („scatter“) simbolius. 

• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos („scatter“) simbolių kombinacijoje susidaro keli laimintys 

deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

• Laukinis („Wild“) simbolis, kuris atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir sklaidos simbolius. 

• Laukinis simbolis gali išsiplėsti, kad užpildytų visą būgną ir suteiktų laimėjimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikyk ir Laimėk („Hold and Win“) 

 

• Pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu, premijos simboliai gali turėti bendro statymo 

vertę nuo 1x iki 20x arba išmokamas didysis prizas (MINI, MINOR, MAJOR) pagal išmokų 

lentelę. Premijos simboliai suteikia išmokas tik laikyk ir laimėk funkcijos metu.  

• 6 arba daugiau premijos simbolių bet kur ant būgnų aktyvuoja laikyk ir laimėk funkcija su 3 

pradiniais pakartotiniais sukimais. 

• Premijos simboliai, kurie aktyvavo laikyk ir laimėk funkciją, lieka vietoje ant būgnų visos 

funkcijos metu. Jei ant būgnų pasirodo bet koks naujas premijos simbolis, jis lieka vietoje ir 

pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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• Laikyk ir laimėk funkcija sustoja, jei nėra naujų premijos simbolių būgnuose per 

pakartotinius sukimus arba visos 15 padėčių užpildytos premijos simboliais. 

• Grandiozinis („GRAND“) pagrindinis prizas suteikiamas, jei visos 15 padėčių užpildomos 

premijos simboliais. 

• Laimėjimai šios funkcijos metu pridedami ir išmokami lošimo pabaigoje. 

• Laikyk ir laimėk funkcijos metu naudojamas kitas būgnų rinkinys.  

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 6 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų lošime 2, 3 ir 4 būgnai yra susieti ir sukasi kaip vienas, tačiau vertinant 

laimėjimus jie laikomi kaip atskiri būgnai. Ant susieto būgno visada pasirodo pilnas simbolis. 

• Nemokamų sukimų lošime premijos ir nemokamų sukimų simboliai atsiranda tik sujungtame 

būgne.  

• Nemokamų sukimų funkcijos metu atsiradęs sklaidos simbolis aktyvuoja 3 nemokamus 

sukimus.  

• Per vieną nemokamų sukimų funkciją maksimaliai gali būti aktyvuota 15 nemokamų sukimų.  

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

funkciją. 

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 

• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1910 „Dzeuso Laukinis Griaustinis“ („Zeus Wild Thunder“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Dzeuso Laukinis Griaustinis“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus papildomą ir žaibo 

simbolius. 

• Papildomas simbolis pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Dzeuso Rūstybė („Wrath of Dzeus“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu žaibo simboliai palieka žaibo rėmelį toje pozicijoje, kurioje sukasi.  

• Kiekvienas žaibo rėmelis pasilieka vietoje iki 10-o apsisukimo. 

• 10-o apsisukimo metu, visi žaibo rėmeliai virsta laukiniais simboliais. 

• Jei statymo suma pasikeičia, visi žaibo rėmeliai ir apsisukimų skaičiuoklė atsisuka į pradinę 

poziciją. 

• Jei statymo suma grąžinama, visi žaibo rėmeliai ir apsisukimų skaičiuoklės sugrįžta į to 

lošimo nustatytą poziciją. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Kai 3 papildomi simboliai atsisuka būgnuose, nemokami sukimai suteikiami pagal Mokėjimo 

lentelę. 

• Nemokamų sukimų pradžioje lošėjas gali pasirinkti funkcijos tipą, paspausdamas ant vienos 

iš žaibo sferų. 

• Kiekviena žaibo sfera suteikia skirtingą nemokamų sukimų ir laukinių simbolių skaičių. 

• Kiekvieno nemokamo sukimo metu žaibas trenkia į būgnus, sukurdamas laukinius simbolius 

atsitiktinėse pozicijose. 

• Nemokamų sukimų metu galima iš naujo aktyvuoti šią funkciją ir gauti tą patį nemokamų 

sukimų ir laukinių simbolių skaičių, kurį lošėjas surinko nemokamų sukimų funkcijos 

aktyvavimo pradžioje. 

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

funkciją.   

 

Lošti 

 

• Lošimo funkcija paremta korta: lošėjas turi atspėti sekančios ištrauktos kortos spalvą. 

• Teisingas spėjimas padvigubina lošėjo laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

• Iš laimėjimo galima lošti tol, kol atspėjama neteisingai arba pasiekiamas limitas. 

• Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

• Lošėjas gali naudoti funkciją PERPUS, jei nori pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti 

iš likusios pusės. 
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• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Džokerio („Joker“) simbolis pakeičia bet kurią spalvą. 

 

 

2.1911 „Didžiosios Katės Mega Keliai“ („Big Vat Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimintys simboliai iššaukia grandininę reakciją. Laimintys simboliai pašalinami iš 

būgnų ir pakeičiami naujais simboliais, krentančiais iš viršaus. Simbolių griūtis 

(„Cascading“) bus tęsiamas, kol nebeliks naujų laiminčių kombinacijų. 

• Virš 2, 3, 4 ir 5 būgno yra specialios simbolių pozicijos, kurios formuoja laimėjimus ir 

atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių.  

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje lošimo laukelio pozicijoje. Visi paslapties 

simboliai atskleis ta patį atsitiktinį simbolį, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne, išskyrus simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 

5 būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai suteikiami prie bendrų būgnų laimėjimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų. Kiekvienas papildomas sklaidos simbolis 

aktyvuoja 5 papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu aktyvuojamas nelimituotas laimėjimo daugiklis („unlimited win 

multiplier“), kuris didinamas x1 po kiekvienos simbolių griūties. 

• Nemokamų sukimų funkcijoje simbolių pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų, gali atskleisti 

nemokamų sukimų sklaidos simbolius ir papildomus nemokamus sukimus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus. 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

 

Sukimų Stiprintuvas („Spin Boost“) 

 

• Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas gali aktyvuoti sukimų stiprintuvo 

funkciją ir taip išlošti daugiau sukimų. 

• Lošėjui išsukus auksinį sukimo stiprintuvą suteikiami papildomi 2 sukimai. 

• Būgnų stiprintuvo funkcija lošiama, kol pasiekiamas maksimalus sukimų skaičius – 50. 

 

 

2.1912 „Kylančio Buivolo Mega Keliai“ („Buffalo Rising Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimintys simboliai iššaukia grandininę reakciją. Laimintys simboliai pašalinami iš 

būgnų ir pakeičiami naujais simboliais, krentančiais iš viršaus. Simbolių griūtis 

(„Cascading“) bus tęsiamas, kol nebeliks naujų laiminčių kombinacijų. 

• Virš 2, 3, 4 ir 5 būgno yra specialios simbolių pozicijos, kurios formuoja laimėjimus ir 

atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje lošimo laukelio pozicijoje. Visi paslapties 

simboliai atskleis ta patį atsitiktinį simbolį. Paslapties simbolis negali atskleisti sklaidos 

simbolių. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne, išskyrus simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 

5 būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai suteikiami prie bendrų būgnų laimėjimų. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Sukimų Pasirinkimas („Free Spins Selection“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje lošėjas turi šiuos pasirinkimų: 

o 15 nemokamų sukimų su nelimituotu laimėjimo daugikliu („unlimited win multiplier“), 

kuris prasideda nuo x1. Aktyvuoti nemokami sukimai su papildomais sklaidos simboliais 

suteikia 4 papildomus nemokamus sukimus; 

o 10 nemokamų sukimų su nelimituotu laimėjimo daugikliu („unlimited win multiplier“), 

kuris prasideda nuo x5. Aktyvuoti nemokami sukimai su papildomais sklaidos simboliais 

suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus; 

o 5 nemokamus sukimus su nelimituotu laimėjimo daugikliu („unlimited win multiplier“), 

kuris prasideda nuo x10. Aktyvuoti nemokami sukimai su papildomais sklaidos simboliais 

suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą; 

o Paslapties pasirinkimas: galimi nemokami sukimai ir daugikliai bus išmaišyti atsitiktine 

tvarka. Lošėjas galės atlikti vieną pasirinkimą. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų. Kiekvienas papildomas sklaidos simbolis 

aktyvuoja 5 papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu aktyvuojamas nelimituotas laimėjimo daugiklis („unlimited win 

multiplier“), kuris didinamas x1 po kiekvienos simbolių griūties. 

• Nemokamų sukimų funkcijoje simbolių pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų, gali atskleisti 

nemokamų sukimų sklaidos simbolius ir papildomus nemokamus sukimus. 

o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus. 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

 

 

2.1913 „Deimantų Kasykla Mega Keliai“ („Diamond Mine Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Visi laimintys simboliai iššaukia grandininę reakciją. Laimintys simboliai pašalinami iš 

būgnų ir pakeičiami naujais simboliais, krentančiais iš viršaus. Simbolių griūtis 

(„Cascading“) bus tęsiamas, kol nebeliks naujų laiminčių kombinacijų. 

• Virš 2, 3, 4 ir 5 būgno yra specialios simbolių pozicijos, kurios formuoja laimėjimus ir 

atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus specialias pozicijas virš 2, 

3, 4 ir 5 būgnų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų. Kiekvienas naujai atsiradęs sklaidos 

simbolis aktyvuoja 5 papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu yra aktyvus nelimituotas laimėjimo daugiklis, kuris prasideda nuo 

x1 ir didėja vienu kartu su kiekviena simbolių griūtimi. 

• Nemokamų sukimų metu specialios pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų gali atskleisti nemokamų 

sukimų sklaidos („free spins scatter“) simbolį ir suteikti papildomus nemokamus sukimus: 

o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus; 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

 

 

2.1914 „Horo Akis Mega Keliai Didžiojo Puodo Karalius“ (Eye of Horus Megaways 

Jackpot King“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Horo Akis Mega Keliai Didžiojo Puodo Karalius“ – 6  būgnų ir 15625 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 5 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius. 

• Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnuose. Laukinis simbolis negali pakeisti 

sklaidos („scatter“) arba premijos („bonus“) simbolių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau premijos simboliams aktyvuojama 12 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu Horo laukiniai („Horus wild“) simboliai pagerins lentelės 

simbolius, o būgnuose atsiradę 1, 2, 3 arba 4 laukiniai simboliai atitinkamai suteiks 1, 3, 5 

arba 7 nemokamus sukimus. 

• Nemokami sukimai tęsiami, kol baigiasi visi šio lošimo sukimai. Tuomet lošėjui išmokamas 

premijos laimėjimas. 

 

Prabangios Puodo Sistemos Didžiojo Puodo Karalius („Jackpot King Deluxe Pot System“) 

 

• Bet kurio sukimo metu lošėjas turi galimybę aktyvuoti Didžiojo Puodo Karaliaus prabangią 

premiją („Jackpot King Deluxe Bonus“), jei 1-6 būgnuose atsiranda 6 didžiojo puodo 

karaliaus prabangūs („jackpot king deluxe“) simboliai. 

• Premijos lošimo metu karūnos („crown“) simboliai juda į viršų lošimo kopėčių laukelyje, kad 

suteiktų laimėjimą. Surinkus 15 ar daugiau karūnos simbolių pasiekiamas rato karaliaus 

(„Wheel King“) funkcija.  

• Po bet kurio sukimo lošėjas gali pasirinkti bet kurią iš šių lošimo baigčių: 

o Sukti („Spin“) – būgnas sukamas dar kartą su papildomais karūnos simboliais, 

pridedamais prie laimėjimo kopėčių; 

o Surinkti („Collect“) – lošimas baigiasi ir suteikiamas premijos laimėjimas; 

o Rato Karalius („Wheel King“) – lošėjas pereina į rato karaliaus lošimą. 

o Galimybė laimėti didžiojo puodo premiją padidėja priklausomai nuo didžiojo puodo 

vertės. 

• Keli didžiojo puodo laimėjimai negali atsirasti tuo pačiu metu. 

 

 

2.1915 „Žvejybos Siautulys Mega Keliai“ („Fishin‘ Frenzy Megaways“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Žvejybos Siautulys Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 15625 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 5 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir premijos („bonus“) simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos simbolius bet kurioje būgnų vietoje aktyvuojama nemokamų 

sukimų funkcija. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu žvejo sklaidos („fisherman scatter“) simbolis tampa 

aktyvus. Bet kuriame sukime žvejo simbolis nusileidžia būgnuose ir suteikiamas laimėjimas. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti šios funkcijos metu. 

• Nemokamų sukimų lošimas tęsiamas iki kol nebelieka naujų nemokamų sukimų. Tuomet 

lošėjui išmokamas laimėjimas. 

 

Žvejybos Siautulio Premijos Statymas („Fishin‘ Frenzy Bonus Bet“) 

 

• Žvejybos siautulio premijos statymas gali būti aktyvuotas pagrindinio lošimo metu.  

• Aktyvavus šią funkciją už x100 bendrą statymo sumą, lošėjui garantuojami 3 sklaidos 

simboliai, aktyvuojantys nemokamus sukimus. 

 

 

2.1916 „Džino Didysis Puodas Mega Keliai“ („Genie Jackpot Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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„Džino Didysis Puodas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 15625 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminti kombinacija gali būti suformuota simboliams atsiradus 2, 3, 4, 5 arba 6 būgnuose. 

• Bet kurio sukimo metu džino („genie“) simbolis gali pasirodyti lošimo laukelyje ir suteikti 

vieną iš šių funkcijų: 

o Premijos mega keliai („Bonus megaways“) – premijos („bonus“) simboliai pridedami prie 

būgnų, kad padidintų galimybę aktyvuoti premijos funkciją; 

o Laukiniai mega keliai („Wild megaways“) – laukiniai simboliai pridedami prie būgnų ir 

garantuoja maksimalų laimėjimo būdų skaičių. 

o Džino laukiniai („Genie wilds“) – džino simbolis būgnuose pavirs laukinių būgnu („wild 

reel“) ir suteiks tam būgnui x5 daugiklį; 

o Džino laimintis sukimas („Genie winspin“) – paslapties („mystery“) simbolis pridedamas 

prie būgnų. Paslapties simbolis gali atskleisti bet kurį kitą simbolį, kad būtų suteiktas 

laimėjimas. 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 5 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. Laukinis 

simbolis atsiranda tik 2, 3, 4, 5 ir 6 būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Sklaidos simbolis atsiranda bet kuriame būgne. Sklaidos simbolių laimėjimai išmokami kartu 

su būgnų laimėjimais. 

• 3 sklaidos simboliai suteikia premijos („bonus“) funkcija su 10 nemokamų sukimų. 4 sklaidos 

simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų, 5 sklaidos simboliai – 15 nemokamų sukimų, o 6 

sklaidos simboliai – 20 nemokamų sukimų.  

• Aktyvavus premijos funkciją bus suteikta stebuklų urvo („cave of wonders“) funkcija. 

Tuomet lošėjas galės pasirinkti vieną iš keturių lempų, kad atskleistų nemokamų sukimų 

lošimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Paslapties Norai („Mystery Wishes“) 

 

• Paslapties norų funkcijos metu paslapties simboliai pridedami prie būgnų. 

• Bet kurie paslapties simboliai, kurie atsiranda būgnuose, gali atskleisti bet kurį kitą simbolį. 

• Paslapties norų funkcija negali būti aktyvuota pakartotinai. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamus sukimus bus naudojama visos 

šios funkcijos metu. 

 

Begalybės Daugiklis („Unlimited Multiplier“) 
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• Begalybės daugiklio nemokamų sukimų („Unlimited multiplier free spins“) lošimo metu yra 

aktyvus begalybės laimėjimo daugiklis („unlimited win multiplier“), kuris didėja x1 su 

kiekvienu sukimu. 

 

 

2.1917 „Ra Palikimas Mega Keliai“ („Legacy of Ra Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Ra Palikimas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 15625 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 5 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus 

simbolius, išskyrus premijos („bonus“) simbolį. Laukiniai simboliai nedalyvauja nemokamų 

sukimų lošime. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Surinkus 3 ar daugiau premijos sklaidos („bonus scatter“) simboli7 aktyvuojami 10-50 

nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje atsitiktiniu būdu parenkamas specialus simbolis. 

Lošimo metu, jei būgnuose atsiranda pakankamas specialių simbolių skaičius, simboliai 

išsiplečia, kad padengtų visas būgno pozicijas ir suteiktų laimėjimus. 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai tos pačios funkcijos metu. 

 

Ra Premijos Statymas („RA Bonus Bet“) 

 

• Ra premijos statymas gali būti aktyvuotas pagrindinio lošimo metu. 

• Kai funkcija aktyvuojama, būgnas sukdamasis garantuos minimaliai 3 sklaidos simbolius, 

aktyvuojančius nemokamų sukimų funkciją.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Ra premijos statymas lošiamas už 100x bendrą statymo sumą. 

 

 

2.1918 „Napoleonas: Imperijos Iškilimas“ („Napoleon: Rise of Empire“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Napoleonas: Imperijos Iškilimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) ir premijos 

(„bonus“) simbolius. 

• Laukinis simbolis turi laimėjimo daugiklį, kuris atitinkamai didėja: 

o 1 pakeistas simbolis suteikia x1 daugiklį; 

o 2 pakeisti simboliai suteikia x4 daugiklį; 

o 3 pakeisti simboliai suteikia x8 daugiklį; 

o 4 pakeisti simboliai suteikia x16 daugiklį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Mūšio Verksmas („Battle Cry“) 

 

• Bet kurio sukimo metu laukinis simbolis gali atsirasti būgnuose ir aktyvuoti vieną iš dviejų 

mūšio verksmo funkcijų: 

o Premijos simbolis bus pridėtas prie būgnų ir padidins galimybę išsukti premijos simbolį 

laimėjimo linijoje. 

o Laukinis simbolis bus pridėtas prie būgnų ir padidins galimybę išsukti laukinį simbolį 

laimėjimo linijoje. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai būgnuose aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu bet kurie laimintys simboliai bus užfiksuoti savo pozicijose 

ir aktyvuos Napoleono streiko („Napoleon Streak“) funkciją, kurios metu būgnai sukasi 

pakartotinai iki kol nebelieka laiminčių simbolių kombinacijų. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai tos pačios funkcijos metu. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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2.1919 „Pirmykščiai Mega Keliai“ („Primal Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pirmykščiai Mega Keliai“ - 6 būgnų, 3 eilučių ir 46656 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 6 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius. Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3, 4, 5 ir 6 

būgnuose. Laukinis simbolis negali pakeisti sklaidos („scatter“) arba premijos („bonus“) 

simbolių. 

• Bet kurio sukimo metu paslapties simbolis gali atsirasti būgnuose, kad atskleistų bet kurį kitą 

simbolį, išskyrus laukinį („wild“) arba sklaidos („scatter“). Paslapties simbolis taip pat gali 

atsirasti nemokamų sukimų lošime. 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų su x2 arba x3 laukiniu daugikliu; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų su x2, x3 arba x4 laukiniu daugikliu; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų su x2, x3, x4 arba x5 laukiniu 

daugikliu; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 30 nemokamų sukimų su x2, x3, x4, x5 arba x6 laukiniu 

daugikliu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis Daugiklis („Wild Multiplier“) 

 

• Bet kuris laukinis simbolis, nusileidęs būgnuose, suteiks x2 arba x3 daugiklį laimėjimui 

(maksimaliai iki x6). 

• Laukiniai simboliai gali daugintis vienas kito daugiklius. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu 2 ar daugiau premijos simbolių suteiks papildomus 

nemokamus sukimus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



25 

 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją bus naudojama 

nemokamų sukimų lošimo metu. 

 

Nemokamų Sukimų Garantas („Free Spin Guarantee“) 

 

• Nemokamų sukimų funkcija yra garantuojama lošėjui už minimaliai x10 bendrą statymo 

sumą. 

• Nemokamų sukimų garantas suteiks premijos nemokamus sukimus („bonus free spins“), kol 

bus išmokami laimėjimai. 

• Nemokamų sukimų garanto funkcija gali būti lošiama daugybę kartų ir suteikti tokį pat 

sukimų skaičių. 

 

 

2.1920 „Kongo Sugrįžimas Mega Keliai“ („Return of Kong Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos aktyvuoja simbolių griūtis. Simbolių griūtys tęsiasi iki kol 

nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Laimintys simboliai pašalinami iš būgnų, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. Lošimo laukelis turi specialias simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Šios 

pozicijos padeda formuoti laimėjimus ir atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. Laukinis 

simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje. Visi paslapties simboliai 

atskleidžią tokį pat atsitiktinį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami kartu su būgnų laimėjimais. 

• 4 sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Nemokamų sukimų metu atsiradę 4 sklaidos simboliai suteiks papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu yra aktyvus nelimituotas laimėjimo daugiklis („unlimited 

win multiplier“), kuris prasideda nuo x1 ir didėja su kiekviena simbolių griūtimi.  

• Surinkus 3 auksinės beždžionės („golden monkey“) simbolius padidina minimalų laimėjimo 

būdų skaičių ir suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

 

 

2.1921 „Rikis ir Mortis Mega Keliai“ („Ricky and Morty Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Rikis ir MortisMega Keliai“ – 6 būgnų ir 117640 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos aktyvuoja simbolių griūtis.  

• Laimintys simboliai pašalinami iš būgnų, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. Lošimo laukelis turi specialias simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Šios 

pozicijos padeda formuoti laimėjimus ir atskleidžia laukinius („wild“) simbolius. Simbolių 

griūtys tęsiasi iki kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius. Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

Laukinis simbolis negali pakeisti sklaidos („scatter“) arba premijos („bonus“) simbolių. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje. 

• Visi paslapties simboliai atskleidžią tokį pat atsitiktinį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Sklaidos simbolis gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami kartu su būgnų laimėjimais. 

• 4 sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu atsiradę 4 sklaidos simboliai suteiks papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Aktyvavus nemokamus sukimus su papildomai sklaidos simboliais suteikiami 5 papildomi 

nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje lošėjui suteikiami 4 pasirinkimai: 

o 12 Agurkėlio Riko nemokamų sukimų („Pickle Rick free spins“): neribotas laimėjimo 

daugiklis prasideda ties x1. Kiekviena simbolių griūtis padidina daugiklį vienu kartu; 

o 12 Federacijos laukinių sukimų („Federation Wild Spins“): sutampantys simboliai, 

esantys būgnų viršuje, bus pakeisti laukiniai simboliais; 

o 12 Gynėjų nemokamų sukimų („Vindicators Free Spins“): būgnuose atsiradus 

specialiajam („special“) ir pinigų vertės („cash value“) simboliams aktyvuojami 

pakartotiniai sukimai; 

o Paslapties nemokami sukimai („Mystery Free Spins“): lošėjas gali sukti ratą ir laimėti 

atsitiktines nemokamų sukimų bei premijos simbolių kombinacijas. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu specialios pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų atskleidžia 

nemokamų sukimų sklaidos  („free spins scatter“) simbolius bei suteikia papildomus 

nemokamus sukimus: 

o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai aktyvuoja 5 papildomus sukimus; 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai aktyvuoja 10 papildomų nemokamų sukimų. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

 

Paslapties Nemokami Sukimai („Mystery Free Spins“) 

 

• Paslapties nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo premijos sklaidos („bonus scatter“) 

simbolių: 

o 4 premijos sklaidos simboliai suteikia 5, 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų; 

o 5 premijos sklaidos simboliai suteikia 10, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus; 

o 6 premijos sklaidos simboliai suteikia 15, 20, 25 arba 30 nemokamų sukimų; 

o 7 premijos sklaidos simboliai suteikia 20, 30, 40 arba 50 nemokamų sukimų; 

 

 

2.1922 „Safario Auksas Mega Keliai“ („Safari Gold Megaways“) 

Bendroji informacija: 
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„Safari Gold Megaways“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos aktyvuoja simbolių griūtis.  

• Laimintys simboliai pašalinami iš būgnų, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. Lošimo laukelis turi specialias simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Šios 

pozicijos padeda formuoti laimėjimus ir atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Simbolių griūtys tęsiasi iki kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. Laukinis 

simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje. Visi paslapties simboliai 

atskleidžią tokį pat atsitiktinį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami kartu su būgnų laimėjimais. 

• 4 sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu atsiradę 4 sklaidos simboliai suteiks papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje yra aktyvus nelimituotas laimėjimo daugiklis, kuris 

didėja x1 su kiekviena simbolių griūtimi.  

• Nemokamų sukimų lošime pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų gali atskleisti nemokamų sukimų 

sklaidos („free spins scatter“) simbolius bei suteikti papildomus nemokamus sukimus: 

• 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus; 

• 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteiki 10 papildomų nemokamų sukimų. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

 

Mega Kelių Ratas („Megaways Wheel“) 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Mega kelių ratas gali būti aktyvuotas pagrindinio lošimo metu. 

• Už x20 bendrą statymo sumą lošėjui garantuojami nemokami sukimai. 

 

Premijos Statymas („Bonus Bet“) 

 

• Premijos statymas gali būti aktyvuotas pagrindinio lošimo metu. 

• Už x100 bendrą statymo sumą lošėjui garantuojami nemokami sukimai. 

 

 

2.1923 „Turtų Šventykla Mega Keliai“ („Temple of Treasures Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos aktyvuoja simbolių griūtis.  

• Laimintys simboliai pašalinami iš būgnų, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. Lošimo laukelis turi specialias simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Šios 

pozicijos padeda formuoti laimėjimus ir atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Simbolių griūtys tęsiasi iki kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių.  

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. Laukinis 

simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje. Visi paslapties simboliai 

atskleidžią tokį pat atsitiktinį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami kartu su būgnų laimėjimais. 

• 4 sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu atsiradę 4 sklaidos simboliai suteiks papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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Nemokamų Sukimų Pasirinkimas („Free Spins Selection“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje lošėjas turi 4 pasirinkimus: 

o 15 nemokamų sukimų ir laimėjimo būdų skaičių, kuris prasideda nuo 324. Aktyvuojami 

nemokami sukimai su papildomais sklaidos simboliais papildomai suteikia 4 nemokamus 

sukimus; 

o 10 nemokamų sukimų ir laimėjimo būdų skaičių, kuris prasideda nuo 2304. Aktyvuojami 

nemokami sukimai su papildomais sklaidos simboliais papildomai suteikia 2  nemokamus 

sukimus; 

o 5 nemokami sukimai ir laimėjimo būdų skaičius nuo 10000. Aktyvuojami nemokami 

sukimai su papildomais sklaidos simboliais papildomai suteikia 1 nemokamą sukimą; 

• Paslapties pasirinkimas („Mystery Choice“): galimas nemokamų sukimų ir laimėjimo būdų 

skaičius sumaišomas atsitiktiniu būdu į 6 pasirinkimus. Lošėjas renkasi 1 iš 6 pasirinkimų. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje yra aktyvus nelimituotas laimėjimo daugiklis, kuris 

didėja x1 su kiekviena simbolių griūtimi.  

• Nemokamų sukimų lošime pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų gali atskleisti nemokamų sukimų 

sklaidos („free spins scatter“) simbolius bei suteikti papildomus nemokamus sukimus: 

o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus; 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteiki 10 papildomų nemokamų sukimų. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

 

 

2.1924 „Atlaisvinti Vikingai Mega Keliai“ („Vikings Unleashed Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos aktyvuoja simbolių griūtis.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Laimintys simboliai pašalinami iš būgnų, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. Lošimo laukelis turi specialias simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Šios 

pozicijos padeda formuoti laimėjimus ir atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Simbolių griūtys tęsiasi iki kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, 

iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos 

sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. Laukinis 

simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Plaktuko simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje. Visi plaktuko simboliai lošimo 

laukelyje atskleidžia tokį patį atsitiktinį simbolį. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. 

• 4 sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu atsiradę 4 sklaidos simboliai suteiks papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų metu yra aktyvus nelimituotas laimėjimo daugiklis, kuris prasideda nuo 

x1 ir didėja vienu kartu su kiekviena simbolių griūtimi. 

• Nemokamų sukimų metu specialios pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų gali atskleisti nemokamų 

sukimų sklaidos („free spins scatter“) simbolį ir suteikti papildomus nemokamus sukimus: 

o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus; 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali aktyvuoti statymo funkciją. 

• Aktyvavus statymo funkciją atsiranda specialus lošimo laukelis, kuriame lošėjas gali 

pasirinkti atlikti statymą nemokamų sukimų arba daugiklio laimėjimui. 

• Pasirinkus norimą variantą, sukamas ratas ir jei rodyklė sustoja žalioje zonoje, lošėjas laimi. 

Tačiau, jei rodyklė sustoja raudonoje zonoje, lošėjas pralaimi laimėtą sumą ir statymo 

funkcija baigiama. 

 

 

2.1925 „Vilko Legenda Mega Keliai“ („Wold Legend Megaways“) 
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„Vilko Legenda Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos aktyvuoja simbolių griūtis.  

• Laimintys simboliai pašalinami iš būgnų, o jų vietas pakeičia iš viršaus nusileidę nauji 

simboliai. Lošimo laukelis turi specialias simbolių pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Šios 

pozicijos padeda formuoti laimėjimus ir atskleidžia laukinius („wild“) simbolius.  

• Simbolių griūtys tęsiasi iki kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

• Kiekvienas būgnas gali turėti iki 7 simbolių. 

• Laiminti kombinacija sudaroma iš sutampančių, iš eilės einančių, simbolių, pradedant nuo 

kairiausio būgno. Visos laiminčios kombinacijos sudedamos. 

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas formuojant laiminčias kombinacijas laimėjimo 

linijose pakeičiant visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį. Laukinis 

simbolis atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Paslapties simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų pozicijoje. Visi paslapties simboliai 

atskleidžią tokį pat atsitiktinį simbolį, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolius. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje, išskyrus pozicijas virš 2, 3, 4 ir 5 

būgnų. Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami kartu su būgnų laimėjimais. 

• 3 sklaidos simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu atsiradę 3 sklaidos simboliai suteiks papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje yra aktyvus nelimituotas laimėjimo daugiklis, kuris 

didėja x1 su kiekviena simbolių griūtimi.  

• Nemokamų sukimų lošime pozicijos virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų gali atskleisti nemokamų sukimų 

sklaidos („free spins scatter“) simbolius bei suteikti papildomus nemokamus sukimus: 

o 3 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus; 

o 4 nemokamų sukimų sklaidos simboliai suteiki 10 papildomų nemokamų sukimų. 

• Statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant nemokamų sukimų funkciją yra naudojama 

nemokamų sukimų lošime. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



33 

 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali aktyvuoti statymo funkciją. 

• Aktyvavus statymo funkciją atsiranda specialus lošimo laukelis, kuriame lošėjas gali 

pasirinkti atlikti statymą nemokamų sukimų arba daugiklio laimėjimui. 

• Pasirinkus norimą variantą, sukamas ratas ir jei rodyklė sustoja žalioje zonoje, lošėjas laimi. 

Tačiau, jei rodyklė sustoja raudonoje zonoje, lošėjas pralaimi laimėtą sumą ir statymo 

funkcija baigiama. 

 

 

2.1926 „Velniškai Genialus“ („Bloody Brilliant“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Velniškai Genialus“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminti identiškų simbolių kombinacija sudaroma, kai seka generuojama nuo kairiausios 

padėties į dešiniausią. 

• Kuo daugiau vienodų simbolių iš eilės, tuo didesnis laimėjimas. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus įprastinius simbolius laimingose kombinacijose. 

Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Netikro akmens („Fake stone“) simbolis gali pasislėpti po bet kuriuo brangakmenio („jewel“) 

simboliu pagrindiniame lošime. Netikro akmens simbolis yra matomas būgnuose tik 

aktyvavus brangakmenių medžioklės („jewel hunt“) funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Laukas („Bonus Field“) 

 

• Premijos laukas yra matomas virš 3 būgno. 

• Kiekvieno pagrindinio lošimo metu, premijos lauke yra rodomas atsitiktinis vagies („thief“) 

arba brangakmenio simbolis. Premijos lauke esančio atsitiktinio simbolio tipas lemia, kokie 

simboliai bus naudojami premijos funkcijos metu. 

• Pagrindiniame lošime yra dvi premijos funkcijos: viena skirta vagies simboliams, kita – 

brangakmenių simboliams.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 165 075 € 
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Auksinis Laikas („Golden Time“) 

 

• Auksinio laiko funkcija tai papildomas vagies simbolių premijos lošimas.  

• Aktyvavus auksinio laiko funkciją galima lošti bet kuriame pagrindiniame lošime, kol 

premijos lauke bus bent vienas iš vagies simbolių. 

• Jei ant būgnų yra tos pačios rūšies simbolių, bus aktyvuota auksinių rėmų („golden frames“) 

funkcija. 

• Simboliai su auksiniu rėmu gali pakeisti kitus simbolius laimingose kombinacijose. 

• Premijos funkcija negali būti aktyvuota, jei ant būgnų nėra reikiamo simbolio. 

 

Brangakmenių Medžioklė („Jewels Hunt“) 

 

• Brangakmenių medžioklės funkcija gali būti aktyvuota ir tuose lošimuose, kuriuose nėra 

laimingų kombinacijų, jei premijos lauke yra vienas iš brangakmenių simbolių. 

• Jei ant būgnų yra tos pačios rūšies brangakmenių simbolių, visi jie bus išimti iš savo pozicijų 

ir pateks į premijos lauką. Po to, kai simboliai bus išimtas, įvyks mini iškritimas: į 

atsilaisvinusias pozicijas kris nauji simboliai, galintys sukurti laimingas kombinacijas. 

Premijos lauke bus rodomas daugiklis, lygus išimtų simbolių skaičiui. 

• Visi laimėjimai, atsiradę dėl mini iškritimo, bus padidinti daugikliu, esančiu premijos lauke. 

• Pagrindinio lošimo metu brangakmenių medžioklės funkcija ir mini iškritimas gali įvykti tik 

vieną kartą per lošimą. 

• Brangakmenių funkcija suteikia galimybę rasti netikro akmens simbolį, kuris aktyvuoja 10 

nemokamų sukimų. 

• Ši premijos funkcija negali būti aktyvuota laimėjimo metu arba jei ant būgnų nėra reikiamos 

rūšies simbolių. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje lošėjas gauna 10 sukimų, tačiau gali laimėti dar 5 

papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų lošime lošėjas turi sėkmingai įvykdyti sudėtingą („Tricky“) planą, kad 

gautų tikrąjį akmenį („Real Stone“). Sudėtingas planas susideda iš 4 etapų, kuriuos reikia 

atlikti paeiliui. Per vieną nemokamą sukimą galima įveikti tik vieną etapą. 

• Kiekviename etape lošėjas turi pavogti 6 vienodus brangakmenių simbolius. 

• Pirmasis etapas – 6 būgnai, antrasis etapas – 6 kryžiai, trečiasis etapas − 6 pikai, ketvirtasis 

etapas − 6 čirvai. 

• Premijos laukelyje nurodyti brangakmenių simbolių, kurie bus išimti, tipas ir kiekis. 

• Brangakmenių simboliai gali būti išimti tik nemokamų sukimų funkcijos metu be laimingų 

kombinacijų, jei ant būgnų yra reikiamo tipo brangakmenių simbolių. 

• Kad būtų užbaigtas etapas, vieno lošimo metu turi būti surinktas atitinkamas brangakmenių 

simbolių skaičius. Jei vieno lošimo metu nepavyko surinkti reikiamo brangakmenių simbolių 

kiekio, etapas laikomas neužbaigtu ir jį reikia pradėti iš naujo.  
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• Sėkmingai įveikus kiekvieną etapą lošėjui suteikiamas prizas: 

o Pirmasis etapas – 5 papildomi nemokami sukimai; 

o Antrasis etapas – auksinis rėmas, kuris bus rodomas ant aukščiausių vagies simbolių 

kiekviename nemokamame sukime, pradedant nuo dabartinio; 

o Trečiasis etapas – x10 daugiklis, nuo kurio bus padidintas bendras prizas už visas 

laimingas kombinacijas nemokamų sukimų metu; 

o Ketvirtasis etapas – suteikiamas tikrojo akmens simbolis, kuris turi x500 prizą. 

• Įveikus visus 4 sudėtingo plano lošimo etapus, brangakmenių simbolių rinkimas 

sustabdomas. 

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

funkciją. 

 

 

2.1927 „Bonanza Ratas“ („Bonanza Wheel“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas pradedamas pasirinkus statymo sumą ir pasukus ratą. 

• Laimima ta suma, ant kurios sustoja rato rodyklė. 

• Rato rodyklei nusileidus ant premijos („Bonus“) skilties, aktyvuojamas premijos lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda lentelė su 6 rėmeliais. Paspaudus mygtuką „Žaisti“, kortelė 

nutrinama ir rodomas rezultatas. Laimėjimas atsiranda, jei yra 3 ar daugiau vienodų simbolių.  

• Jei lošėjas surenka 3 didžiojo puodo („Jackpot“) simbolius, jam suteikiamas x300 daugiklis.  

• Išmokamas tik didžiausias daugiklis, todėl, jei lošimo laukelyje pasirodo 3 mažo ir 3 didelio 

išmokėjimo simboliai, laimėjimas išmokamas tik už didelio išmokėjimo simbolius. 

 

  

2.1928 „Sėkmės Ciklas“ („Cycle of Luck“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 22 500 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 22 500 € 
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„Sėkmės Ciklas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 įprasti simboliai, tarp kurių – laukinis („Wild“) ir premijos („bonus“) simboliai.  

• Kuo daugiau brangių simbolių yra laimingoje kombinacijoje, tuo didesnis laimėjimas. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus įprastus simbolius laiminčioje kombinacijoje, išskyrus 

premijos simbolį. 

• Premijos simbolis gali aktyvuoti premijos lošimą.  

• Kiekvienam premijos simboliui yra priskiriamas atsitiktini daugiklis: x1, x2, x3, x4, x5, x6, 

x7, x8, x10, x14, x16. 

• Daugiklio reikšmės dauginamos iš esamo statymo, o ši suma rodoma premijos simboliuose. 

Laimėjimai už premijos simbolius išmokami tik premijos lošimo metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos („Bonus“) lošimas 

 

• Premijos lošime būgnai yra pakeičiami: atsiranda 4 naujos eilutės, o bendras pozicijų skaičius 

padidėja iki 40. Lošimo pradžioje užblokuojamos 4 naujos eilės. 

• Premijos simboliai, kurie aktyvavo premijos lošimą, lieka savo pozicijose. 

• Premijos simboliai, kurie nusileidžia po premijos sukimo, lieka ant būgnų iki funkcijos 

pabaigos. 

• Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 premijos sukimai. Kiekvienas naujas premijos 

simbolis, atsidūręs laisvoje pozicijoje, prideda dar vieną premijos sukimą. Kiekvieną kartą, 

kai laisvoje pozicijoje atsiranda naujas premijos simbolis, visose eilutėse esančių blokų 

skaičius sumažėja vienu: 

o 4 premijos simboliai atveria 5-ąją eilutę; 

o 8 premijos simboliai atveria 6-ąją eilutę; 

o 12 premijos simboliai atveria 7-ąją eilutę; 

o 16 premijos simboliai atveria 8-ąją eilutę. 

• Premijos simboliai gali atsidurti užrakintų eilučių pozicijose. 

• Kai eilutės atrakinamos, už kiekvieną jose esantį premijos simbolį skiriamas premijos 

sukimas. 

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi premijos sukimas arba kol visos 40 pozicijų 

būgnuose užpildomos premijos simboliais. 

• Pasibaigus premijos lošimui, visų premijos simbolių vertės sudedamos ir išmokamas bendras 

laimėjimas. 

 

Aukso Puodas („Jackpot“) 

 

• Premijos lošimo metu lošėjas gali aktyvuoti aukso puodo funkciją, kurioje yra  4 aukso 

puodai. Kiekvienas aukso puodas suteikia daugiklį: 
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o Epinis („Epic“) – x5000; 

o Didysis („Major“) – x200; 

o Vidutinis („Minor“) – x60; 

o Mažas („Mini“) – x20. 

• Premijos simboliai – mažas, vidutinis ir didysis – gali būti naudojami tik premijos lošime. 

• Norint laimėti mažą, vidutinį arba didįjį aukso puodus, lošėjas turi gauti premijos simbolį su 

atitinkamu užrašu. 

 

 

2.1929 „Elenos Turtai“ („Ellen‘s Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Elenos Turtai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminti identiškų simbolių kombinacija formuojama eilės tvarka iš kairės į dešinę arba iš 

dešinės į kairę. 

• Kuo daugiau atitinkančių simbolių surikiuota, tuo didesnis laimėjimas. 

• Sklaidos („Scatter“) simbolis gali atsirasti tik pagrindinio lošimo 1, 3 ir 5 būgnuose. Sklaidos 

simbolis nėra aktyvus pakartotinių sukimų lošimo metu.  

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

Laukiniai simboliai gali atsirasti bet kuriame pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo būgne. 

• Limpančios monetos („Sticky Coin“) simbolis pagrindinio lošimo metu iškrenta atsitiktinai 

2 ir 4 būgnuose. 

• Laimingos monetos („Lucky Coin“) simbolis nemokamų sukimų metu atsiranda atsitiktinai 

3 būgne su  50 % laimėjimo galimybe. 

 

Limpanti Moneta („Sticky Coin“) 

 

• Limpančios monetos simbolis atsitiktinai iškrenta 2 arba 4 būgnuose po bet kurio sukimo 

pagrindinio lošimo metu, kai nelaimima jokių nemokamų sukimų.  

• Limpančios monetos simboliui atsiradus būgnuose, jis pradeda suktis apie savo ašį, sustoja ir 

paleidžia vaivorykštę atitinkama kryptimi. 

• Limpanti moneta ir visi simboliai po vaivorykšte tampa limpančiais laukiniais („sticky 

wilds“) simboliais. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 86 325 € 
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• Išmokėjus laimėjimus už laiminčias kombinacijas aktyvuojamas 1 pakartotinis sukimas su 

limpančiu laukiniu simboliu.  

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai būgnuose aktyvuoja 7 nemokamus sukimus. 

• Visi simboliai po vaivorykšte tampa limpančiais laukiniais simboliais iki pat nemokamų 

sukimų lošimo pabaigos, o laimingosios monetos simbolis tampa laukiniu simboliu. 

• Sekančio nemokamo sukimo metu visi simboliai, išskyrus limpančius laukinius, yra 

pašalinami iš būgnų. 

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

funkciją. 

 

 

2.1930 „Epinės Legendos“ („Epic Legends“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Epinės Legendos“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminga vienodų simbolių kombinacija sudaroma iš kairės į dešinę. 

• Kuo daugiau vienodų simbolių išsirikiuoja vienoje eilutėje, tuo didesnis laimėjimas. 

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

simbolį. Pagrindinio ir nemokamų sukimų lošimo metu laukiniai simboliai gali atsirasti bet 

kurioje būgnų vietoje. 

• Sklaidos kamuolio („Scatter ball“) simbolis gali atsirasti virš pirmojo būgno atsitiktine 

tvarka. Pirmajame būgne esantis sklaidos kamuolio simbolis aktyvuoja pakartotinių sukimų 

funkciją. Jei ant žemiau esančio būgno nėra vieno iš daugiausiai išmokančio simbolio, 

pirmajame būgne esantis sklaidos kamuolio simbolis aktyvuoja sekantį pakartotinį sukimą. 

Po to sklaidos kamuolio simbolis sugauna kitą simbolį ir aktyvuoja nemokamų sukimų 

funkciją. Vienu metu gali būti tik 1 sklaidos kamuolio simbolis, o nemokamų sukimų lošimo 

metu šis simbolis nėra aktyvus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 151 575 € 
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• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

• Jei būgnuose pagaunamas vienas iš daugiausiai išmokančių simbolių, jis virsta legendos 

(„legend“) simboliu, kuris aktyvuoja 7 nemokamus sukimus bei atitinkam legendos funkciją 

nemokamų sukimų lošimo metu. 

 

Raudonoji Legenda („Red Legend“) 

 

• Kiekvieno nemokamo sukimo metu visi 2 arba 3 gretimuose būgnuose esantys simboliai 

pakeičiami vienu įprastu simboliu. 

 

Mėlynoji Legenda („Blue Legend“) 

 

• Kai vienas ar daugiau laukinių simbolių atsiduria ant būgnų, jie tampa limpančiais laukiniai 

(„sticky wilds“) simboliais iki pat nemokamų sukimų funkcijos pabaigos. 

 

Žalioji Legenda („Green Legend“) 

 

• Vienas ar daugiau laukinių simbolių, esančių bet kurioje būgno vietoje, išsiplečia ir kiekvieną 

nemokamą sukimą uždengia visu būgnu. 

 

Violetinė Legenda („Violet Legend“) 

 

• Kiekvieno nemokamo sukimo metu laimėjimas gali būti padidintas atsitiktiniu daugikliu nuo 

x2 iki x6. 

 

 

2.1931 „Maisto Šventė“ („Food Feast“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Maisto Šventė“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas, kuriame laiminčios kombinacijos formuojamos iš 3 

ar daugiau sutampančių simbolių. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kuo daugiau vienodų simbolių išsirikiuoja vienoje eilutėje, tuo didesnis laimėjimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 76 500 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius. Laukiniai simboliai pasirodo tik pagrindinio lošimo metu. 

• Surinkus 4 sklaidos simbolius užpildomas Skovilio („Scoville“) matuoklis ir aktyvuojama 12 

nemokamų sukimų. 

• Skovilio matuoklis užpildomas, kai būgnuose sprogsta sklaidos simbolis. 

• Sklaidos simboliai gali sprogti : 

• Kartu su laimėjusiais simboliais; 

• Nepriklausomai, jei šalia nėra laiminčių simbolių; 

• Aktyvavus skanumynų („yummy“) premiją. 

• Jei Skovilio matuoklis nėra užpildomas per vieną sukimą, visa eiga yra grąžinama į pradžią. 

• Karštas laukinis („Hot wild“) simbolis pakeičia visus įprastus simbolius laimingose 

kombinacijose. Karšti laukiniai simboliai rodomi tik nemokamų sukimų lošimo metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Skanumynų („Yummy“) premija 

 

• Norint aktyvuoti skanumynų premiją reikia surinkti 5 laiminčius laukinius simbolius vienoje 

lošimo zonoje. 

• Kai skanumynų premijos matuoklis yra pildomas, lošimo veikėjai pradeda valgyti iš savo 

lėkščių. Personažas suvalgo vieną porciją maisto už kiekvieną laimėtą laukinį simbolį, kuris 

pasirodo jo apetito zonoje. Tuščia veikėjo plokštelė rodo, kad susijusi skanumynų premija 

yra visiškai įkelta. 

• Jei skanumynų premija neužpildoma sukimo metu, maisto kiekis veikėjo lėkštėje grįžta į 

pradinį kiekį. Sėkmingai papildžius skanumynų premiją, lošimo metu, kai nėra laiminčių 

kombinacijų, visi gėrimų simboliai automobilyje paverčiami maisto simboliais, susijusiais su 

ta premija. 

• Visos skanumynų premijos gali būti papildytos tuo pačiu sukimu. 

• Jei lošimo laukelyje atsiranda dvi ar daugiau skanumynų premijos, viena premija bus 

aktyvuota kitame lošime be laiminčių kombinacijų. Kitą skanumynų premiją galima 

aktyvuoti kito lošimo metu be laiminčių kombinacijų. 

• Visos premijos gali būti aktyvuotas vieną kartą sukimo metu. Aktyvinant skanumynų 

premiją, kitos premijos nėra įkraunamos, o mėgstami simboliai negali būti konvertuojami į 

laukinius simbolius apetito zonoje. 

• Apetito zonos ir skanumynų premijos yra prieinamos tik pagrindiniame lošime. 

 

Karšti Nemokami Sukimai („Hot Free Spins“) 

 

• Yra 12 karštųjų nemokamų sukimų. 

• Su kiekvienu nemokamu sukimu 5 simboliai, esantys įstrižinėje ritinėlių linijoje, paverčiami 

karštais laukiniais („hot wild“) simboliais. 

• Karštų nemokamų sukimų sukimai atlieka tą patį vaidmenį kaip ir sukimai, kurie juos 

aktyvavo. 
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2.1932 „Vaisių Super Nova“ („Fruit Super Nova“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisių Super Nova“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 įprastiniai ir sklaidos („Scatter“) simboliai. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Laiminčios kombinacijos sudaromas, kai identiški simboliai laimėjimo linijoje išdėliojami 

vienas paskui kitą nuo kairiausiojo būgno į dešiniausią laimėjimo linijoje. 

• Simbolių kombinacijos laimėjimas yra lygus atitinkamo simbolių skaičiaus koeficientui, 

padaugintam iš statymo. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

 

2.1933 „Vaisių Super Nova 100“ („Fruit Super Nova 100“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisių Super Nova 100“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 100 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 įprasti ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 375 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 375 000 € 



42 

 

• Simbolių kombinacijos laimėjimas yra lygus atitinkamo simbolių skaičiaus koeficientui, 

padaugintam iš statymo. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Laiminčios kombinacijos sudaromas, kai identiški simboliai laimėjimo linijoje išdėliojami 

vienas paskui kitą nuo kairiausiojo būgno į dešiniausią laimėjimo linijoje. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

 

2.1934 „Vaisių Super Nova 30“ („Fruit Super Nova 30“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisių Super Nova 30“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 30 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 įprasti ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Simbolių kombinacijos laimėjimas yra lygus atitinkamo simbolių skaičiaus koeficientui, 

padaugintam iš statymo. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Laiminčios kombinacijos sudaromas, kai identiški simboliai laimėjimo linijoje išdėliojami 

vienas paskui kitą nuo kairiausiojo būgno į dešiniausią laimėjimo linijoje. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

 

2.1935 „Vaisių Super Nova 40“ („Fruit Super Nova 40“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 382 500 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 375 000 € 
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„Vaisių Super Nova 30“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 įprasti ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Simbolių kombinacijos laimėjimas yra lygus atitinkamo simbolių skaičiaus koeficientui, 

padaugintam iš statymo. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Laiminčios kombinacijos sudaromas, kai identiški simboliai laimėjimo linijoje išdėliojami 

vienas paskui kitą nuo kairiausiojo būgno į dešiniausią laimėjimo linijoje. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

 

2.1936 „Vaisių Super Nova 60“ („Fruit Super Nova 60“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vaisių Super Nova 60“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 60 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 7 įprasti ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Simbolių kombinacijos laimėjimas yra lygus atitinkamo simbolių skaičiaus koeficientui, 

padaugintam iš statymo. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Laiminčios kombinacijos sudaromas, kai identiški simboliai laimėjimo linijoje išdėliojami 

vienas paskui kitą nuo kairiausiojo būgno į dešiniausią laimėjimo linijoje. 

• Sklaidos simbolių kombinacija sudaroma neatsižvelgiant į jų padėtį būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

 

2.1937 „Gangsterių Naktis“ („Gangster Night“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 382 500 € 
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„Gangsterių Naktis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 4 daugiausiai išmokantys ir 5 mažiausiai išmokantys simboliai. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčios kombinacijos formuojamos paeiliui iš kairės į dešinę.  

• Sklaidos („Scatter“) simboliai pasirodo 1, 3 ir 5 būgnuose tik pagrindinio lošimo metu. 

• Laukiniai („Wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Daugiausiai išmokantys simboliai pakeičiami į išsiplečiančius laukinius („expanding wild“) 

simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinių Medžioklė („Wild Hunt“) 

 

• Kiekvieno sukimo šviesos animacija juda aplink ir apšviečia atsitiktinę poziciją būgnuose. 

• Jei šviesos animacija sustoja ties daugiausiai išmokančio simbolio, aktyvuojama laukinių 

medžioklės funkcija, kurios metu visi šviesos paryškinti simboliai išsiplečia, kad užpildytų 

būgną ir taptų išsiplečiančiu laukiniu simboliu. 

• Funkcija nėra aktyvuojama, jei apšviečiami mažai išmokantys simboliai. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus 

• Ponios bosės („Lady boss“) simbolis yra papildomas daugiausiai išmokantis simbolis, 

atsirandantis nemokamų sukimų lošimo metu. 

• Nemokamų sukimų lošime šviesa gali sustoti ties ponios bosės simboliu ir paversti visus 

simbolio išsiplečiančiais laukiniai simboliais su x2 daugikliu. 

• Laukinių daugikliai („Wild multipliers“) yra padauginami, jei šie laukiniai simboliai 

išsirikiavo toje pačioje laimėjimo linijoje.  

 

 

2.1938 „Sirenų Auksas“ („Goldo f Sirens“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 481 410 € 
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„Sirenų Auksas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 8 įprasti simboliai, kartu su laukiniais („wild“), sklaidos („scatter“), didžiojo pizo 

ir nemokamų sukimų simboliais. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti nemokamų sukimų metu ir suteikti 1 nemokamą sukimą už 

kiekvieną sklaidos simbolį būgnų zonoje. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir didžiojo puodo 

simbolius. Laukiniai simboliai gali atsirasti ant bet kurio būgno pagrindiniame ir nemokamų 

sukimų lošimų metu.  

Kiekvienas įprastas didžiojo prizo simbolis turi atsitiktinę laimėjimo vertę, kuri yra x1, x2, x3, 

x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 statymo lygio. 

• Mažasis didžiojo prizo simbolis suteikia mažąjį didįjį prizą – x20 statymo sumą, o pagrindinis 

didžiojo prizo simbolis suteikia pagrindinį didįjį prizą – x50 statymo sumą. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Didžiojo Prizo Lošimas 

 

• Didžiojo prizo lošimas yra aktyvuojamas, kai 6 arba daugiau didžiojo prizo simbolių 

atsiranda būgnuose. Lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Didžiojo prizo simboliai lieka būgnuose viso loišmo metu. Jei funkcijos metu būgnuose 

atsiranda naujas didžiojo prizo simbolis, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. 

• Didžiojo prizo lošimas tęsiamas, kol nesibaigia pakartotiniai sukimai arba visi 15 didžiojo 

prizo simboliai surenkami. 

• Kai didžiojo prizo lošimas baigiamas, visų didžiųjų prizo simbolių vertės sudedamos ir 

išmokamas laimėjimas. 

• Surinkus 15 didžiojo prizo simbolius aktyvuojamas epinis didysis prizas, suteikiantis x3000 

statymo sumą. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 458 925 € 
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Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti bet kurio būgno vietoje pagrindiniame lošime ir aktyvuoti 

nemokamus sukimus: 

o 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

• Kiekviename nemokamame sukime atsiradę mažiausiai išmokantys simboliai paverčiami 

laukiniais („wild“) simboliais. 

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

funkciją. 

 

2.1939 „Mehenas“ („Mehen“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Mehenas“ – stalo lošimas, kuriame metami kauliukai, kad būtų galima judėti žemėlapiu ir pažadinti 

gyvatę, kad būtų suteiktas laimėjimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimo pradžioje lošėjas turi pasirinkti norimą statymo sumą ir spausti mygtuką „Lošti“. 

Tuomet lošimo laukelyje iškrenta kauliukai, kurie yra maišomi atsitiktiniu būdu.  

• Langeliai yra išdėstyti gyvatės uodegoje. Gyvatės galvos simbolis turi 47 langelius. 

• Kiekvieną žingsnį lemia kauliuko metimas. Kiek taškų gausite mesdami kauliuką − tiek 

langelių į priekį bus pastumtas žetonas.  

• Kiekvienas metimas kainuoja 1 statymą. Jei lošėjas stovi ant langelio su daugikliu, 

išmokamas laimėjimas. 

• Jei lošėjas pakeičia statymo vertę, grįžtama į pradžią ir lošėjo pažanga prarandama. Jei 

praleidžiamas langelis su gyvatės galvos simboliu, lošimas taip pat grįžta į pradžią. 

• Jei botas ir lošėjas atsistoja ant gyvatės galvos simbolio vienu metu ir jos neperšoka, lošimas 

abiem prasideda iš naujo. 

• Žemėlapį ir lošimo progresą galima nustatyti iš naujo, spustelėjus mygtuką „Paleisti iš naujo“. 

• Lošimas prieš lošimo botą lošiamas pagal tas pačias taisykles. Pirmiausia lošėjas atlieka savo 

ėjimą, tada jį atlieka botas. Ėjimų skaičiui įtakos gali turėti žemėlapyje esantys spąstai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.08 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 6 960 € 
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• Kiekvieno ėjimo metu lošėjas gali: laimėti, pralaimėti, padaryti žalą priešininkui, pakliūti į 

spąstus arba grįžti į pradžią. 

 

Grąžina į lošimo pradžią tą, kuris pateko ant šio langelio. 

 

Grįžta tas, kuris pateko ant šio langelio keliuose langeliuose. Lošime 

atsitiktine tvarka pasirenkama, kur nukeliaus žetonas, tačiau tai yra 

visada tuščias langelis. Parenkami 6 langeliai, esantys prieš dabartinę 

poziciją (gali būti ir mažiau, jei dabartinė pozicija yra mažesnė nei 6). 

Langeliai, kurie nėra tušti, yra pašalinami ir langelis parenkamas iš tuo 

metu likusių langelių. 

 

Jei lošėjas arba lošimo botas patenka ant šio langelio, spąstai aktyvuosis 

lošėjui, nepaisant esamos pozicijos žemėlapyje. Tuo metu lošėjas negali 

mesti kauliuko, ėjimas perleidžiamas lošimo botui.  

 

Jei lošėjas arba lošimo botas patenka ant šio langelio, lošėjas kartoja 

ėjimą, nepaisant esamos pozicijos žemėlapyje. Tuo metu lošimo botas 

negali mesti kauliuko ir ėjimas perleidžiamas lošėjui. 

 

Jei lošėjo kauliukui iškrenta 6, jis gali dar kartą mesti kauliuką. Jei lošėjui 

iškrenta du šešetai iš eilės, antrasis šešetas nesiskaitys. Jei lošimo botas 

patenka į spąstus lošimo žemėlapyje prieš tai, kai išmetami šešetai, 

funkcija neaktyvuojama. 

 

• Jei lošėjas patenka į spąstus, tačiau jam buvo likęs papildomas ėjimas, bus prarastas tik 

papildomas ėjimas. 

• Premijos ėjimas visada aktyvuojamas pirmiausiai, o pagrindinis ėjimas bus aktyvuotas ėjimo 

pabaigoje. 

 

 

2.1940 „Likimo Runos“ („Runes of Destiny“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Likimo Runos“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 8 įprasti simboliai, „Wild“ simbolis, „Scatter“ simbolis, atsitiktiniai įvykiai, 

pakaitinis „Wild“ 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 114 000 € 
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• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

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

runos simbolius. Laukiniai simboliai gali pasirodyti bet kuriame pagrindinio arba nemokamų 

sukimų lošimo būgne. 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje pagrindiniame lošime. Sklaidos 

simboliai nėra aktyvūs pakartotinių sukimų metu.  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. Laimėjimai už 

sklaidos simbolius išmokami už bet kurioje būgnų vietoje esančius simbolius. 

• Runos simboliai – papildomi simboliai, pasirodantys tik nemokamų sukimų lošimo metu. Šie 

simboliai nėra aktyvūs pakartotinių sukimų metu. 

• Lošime yra 2 tipų runų simboliai – lokio runos ir Odino runos. Tuo pačiu metu būgnuose gali 

pasirodyti ne daugiau, kaip 1 vieno tipo runos simbolis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Atsitiktinis Įvykis 

 

• Atsitiktinių įvykių funkciją galima aktyvuoti tik pagrindinio lošimo metu.  

• Lokio Niekšybė: tokį atsitiktinį įvykį galima aktyvuoti po nelaiminčio sukimo, kai 

nesuteikiami nemokami sukimai. 5 įprasti simboliai pakeičiami atsitiktiniais identiškais 

simboliais. 

• Odino Malonė: tokį atsitiktinį įvykį galima aktyvuoti po bet kokio laiminčio sukimo, kai 

nesuteikiami nemokami sukimai. 

• Odino simbolis trenkia į būgnus žaibu ir kaip premiją skiria atsitiktinį daugiklį nuo x2 iki 

x10. Laimėjimo suma gali būti padidinta daugiklio. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų metu surinkus 3 tokius pat runų simbolius aktyvuojama pakartotinių 

sukimai su specialia funkcija. 

• Runos simboliai nėra susieti su laimėjimo linijomis. 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 6 nemokamus sukimus su 1 atsitiktiniu runos simboliu. 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 9 nemokamus sukimus su 2 atsitiktiniais runos simboliais. 

• 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų su 3 atsitiktiniais runos simboliais. 

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

funkciją. 

 

Pakartotiniai Sukimai („Respins“) 

 

• Lokio pakartotiniai sukimai aktyvuojami, kai surenkami 3 lokio runos simboliai. Tuomet 

suteikiami 3 pakartotiniai sukimai su pakaitiniu laukiniu simboliu. 
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• Kiekvieną kartotinį sukimą, gautą už maksimaliai 5 atsitiktinius įprastus simbolius, pakeičia 

laukinis simbolis. 

• Odino pakartotiniai sukimai aktyvuojami, kai surenkami 3 odino runos simboliai. Tuomet 

suteikiami 3 pakartotiniai sukimai su limpančiais laukiniais („sticky wild“) simboliais.  

• Visi pakartotinių sukimų metu iškritę laukiniai simboliai tampa limpančiais laukiniais 

simboliais iki pat pakartotinių sukimų funkcijos pabaigos. 

 

 

2.1941 „Luksoro Šešėlis“ („Shadow of Luxor“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Luksoro Šešėlis“ – 3 būgnų, 5 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Lošime yra 6 įprasti simboliai, kartu su laukiniais („wild“), sklaidos („scatter“) ir tuščiais 

(„blank“) simboliais. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius laiminčiose kombinacijose, išskyrus 

sklaidos simbolį. 

• Visame lošime naudojami tušti simboliai. Tušti ir įprasti simboliai keičiasi paeiliui. Po 

kiekvieno sukimo ant būgnų pasirodo penki simboliai: du arba trys iš šių simbolių bus tušti. 

Vizualiai matomi du įprasti viso dydžio simboliai arba vienas viso dydžio simbolis ir du iš 

dalies matomi simboliai. Už tuščius simbolius laimėjimų nėra. 

• Sudarant laimėjimo kombinacijas atsižvelgiama tik į įprastus simbolius, esančius laiminčiose 

linijose. Tai taikoma tiek įprastiems simboliams, tiek sklaidos simboliui. 

• Sklaidos simboliai atsiranda tik pagrindiniame lošime.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų, už kuriuos mokama bet kurioje būgno 

vietoje, bet tik jei sklaidos simboliai yra laiminčiose laimėjimo linijose. 

• Visi nemokamų sukimų laimėjimai padidinami x3. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 232 200 € 
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• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

2.1942 „Saldus Cukrus“ („Sweet Sugar“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Saldus Cukrus“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukiniai („Wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) 

simbolius. Laukiniai simboliai turi x2 daugiklį. Esama daugiklių vertė taikoma visiems 

laimėjimams, prie kurių prisideda laukinis simbolis. 

• Pagrindiniame ir nemokamų sukimų lošime laukinis simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Sklaidos simbolis nėra aktyvus nemokamų sukimų metu ir nėra susieti su laimėjimo linijomis. 

Pagrindiniame lošime sklaidos simboliai atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Kai būgnuose iškrenta 1 ar daugiau laukinių simbolių, jie tampa limpančiais laukiniais 

simboliais, kurie aktyvuoja pakartotinius sukimus („respin“).  

• Jei bent vienas laukinis simbolis iškrenta būgnuose pakartotinių sukimų metu, jis taip pat 

tampa limpančiu simboliu, aktyvuojančiu pakartotinius sukimus. 

• Pakartotiniai sukimai aktyvuojami tol, kol būgnuose krenta laukiniai simboliai. 

• Pakartotinių sukimų metu laukiniai simboliai gali atsirasti ant bet kurio būgno. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Saldi („Sweet“) funkcija 

 

• Merginų simboliai purškia šampaną ant bet kurių 2 arba 3 būgnų ir po kiekvieno nelaiminčio  

nemokamo sukimo aptaško juos putomis. 

• Visi putomis aptaškyti simboliai pakeičiami vieno tipo įprastais simboliais. 

• Kai putos išnyksta ir atskleidžia simbolius, laimėjimo linijoje išmokama už visus 

atitinkančius simbolius nuo kairiausios padėties į dešinę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 537 600 € 
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• Šios funkcijos negalima aktyvuoti, jei ant būgnų pasirodo laukinis simbolis, taip pat 

nemokamų pakartotinių sukimų metu. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų lošimas prasideda po to, kai išmokami visi laimėjimai.  

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

funkciją. 

• Nemokamų sukimų metu, saldžiąją funkciją galima aktyvuoti po kiekvieno nelaimėto 

nemokamo sukimo.  

 

 

2.1943 „Mirusiųjų Šventykla“ („Temple of Dead“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mirusiųjų Šventykla“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 4 didelių išmokų ir 5 mažų išmokų simboliai, kartu su sklaidos („scatter“) 

simboliais, veikiančiais kaip laukiniai („wild“) simboliai bei specialiaisiais išsiplečiančiais 

(„Expanding“) simboliais. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Sklaidos simboliai pasirodo bet kuriame būgne. Sklaidos simbolis veikia, kai laukinis 

simbolis ir gali pakeisti visus kitus simbolius. 

• Sklaidos simbolis negali pakeisti specialiųjų išsiplečiančių simbolių.   

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių būgnuose aktyvuoja 10 nemokamų sukimų, o laimėjimai 

išmokami bet kurioje būgno pozicijoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 755 100 € 
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• Nemokamų sukimų lošimo metu atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams, aktyvuojama 10 

papildomų nemokamų sukimų. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui atsitiktinai parenkamas vienas įprastas simbolis, 

kuris tampa specialiuoju išsiplečiančiu simboliu. Jei yra pakankamai simbolių laiminčiai 

kombinacijai sudaryti, šis specialusis simbolis išsiplečia taip, kad apimtų tris būgno padėtis. 

• Specialusis išsiplečiantis simbolis išsiplės tik tada, kai bus apskaičiuoti prizai už įprastas 

laiminčias kombinacijas. 

• Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuoti šią 

funkciją. 

 

 

2.1944 „Šviesos Medis“ („Tree of Light“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Šviesos Medis“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 8 įprasti simboliai, kartu su laukiniais („wild“), slinkties („scroll“) bei laukinių 

pakeitimo („wild replace“) simboliais.  

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Laukiniai 

simboliai gali atsirasti tik atsitiktinio įvykio arba nemokamų sukimų lošimo metu.  

• Slinkties simbolis iškrenta atsitiktine tvarka už būgnų zonos ribos.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Atsitiktinis Įvykis („Random Event“) 

 

• Atsitiktinio įvykio funkciją galima aktyvuoti tik pagrindinio lošimo metu. 

• Atsitiktinis įvykis aktyvuojamas, kai lošėjas randa klaustuko simbolį, po to du atsitiktiniai 

mažų išmokų simboliai virsta laukiniais simboliais. 

• Atsitiktinis įvykis ir slinkties simbolis negali atsirasti vienu ir tuo pačiu metu. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 139 575 € 
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Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Iškritęs 1 slinkties simbolis pagrindinio lošimo metu aktyvuoja 7 nemokamus sukimus. 

• Slinkties simbolis gali iškristi nemokamų sukimų lošimo metu ir suteikti papildomų 

nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

 

Šablono Užpildymas“ („Pattern Complete“) 

 

• Šablono užpildymo funkciją sudaro būgnų zonos langeliai, išdėstyti ypatinga tvarka ir 

turintys savo specialią funkciją. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, lošėjui parodomas pirmasis magiškasis 

šablonas ir aktyvuojama magiškojo šablono funkcija. 

• Kad būtų užpildytas magiškasis šablonas ir būtų aktyvuoti papildomi magiški nemokami 

sukimai, lošėjas turit suformuoti laiminčias kombinacijas šablono padėtyse, kol baigsis 

nemokami sukimai. 

• Jei užpildomas magiškasis šablonas, tada už būgnų zonos ribos iškrenta slinkties simbolis ir 

lošėjui parodomas kitas magiškasis šablonas, kuris, be ankstesnės magiškojo šablono 

funkcijos, dar aktyvuoja papildomą ypatingąją funkciją. 

• Lošėjas gauna papildomus 5 nemokamus sukimus, kad užbaigtų pirmąjį šabloną ir 2 

nemokamus sukimus, kad užpildytų antrąjį šabloną. 

• Lošėjas viso gauna ne daugiau kaip 15 nemokamų sukimų. Užbaigus trečiąjį magiškąjį 

šabloną, aktyvuojamas tik premijos („bonus“). 

 

Magiškasis Šablonas („Magic Pattern“) 

 

• 1-asis magiškasis šablonas: nemokamų sukimų lošimo metu, po kiekvieno nemokamo 

sukimo, sinchronizuojasi trys viduriniai būgnai. Trys viduriniai būgnai sinchronizuojasi ir 

visada rodo tą patį trijų simbolių derinį. Pavyzdžiui, jei ant antrojo būgno rodoma raudonos 

runos, mėlynos runos ir žalios runos simboliai, tada ir ant trečiojo, ir ant ketvirtojo būgnų bus 

taip pat rodomi raudonos runos, mėlynos runos ir žalios runos simboliai. 

• 2-asis magiškasis šablonas: nemokamų sukimų metu, po kiekvieno nemokamo sukimo, 2 

atsitiktiniai mažų išmokų simboliai virsta laukiniais simboliais. 

• 3-ias magiškasis šablonas: nemokamų sukimų metu, po kiekvieno nemokamo sukimo, 

laukiniai simboliai išsiplečia per visus būgnus. 

 

Premijos Lošimas („Bonus Game“) 

 

• Premijos lošimo pradžioje lošėjui reikia pasirinkti vieną iš trijų vaisių simbolių nuo šviesos 

medžio. 

• Kiekvienas vaisiaus simbolis suteikia laimėjimo daugiklius nuo x2 iki x4. 
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• Visi laimėjimai yra lygus laimėjimams, gautam nemokamų sukimų lošimo metu ir 

padaugintam iš laimėjimų daugiklio. 

 

 

2.1945 „Neriboti Norai“ („Unlimited Wishes“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Neriboti Norai“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 8 įprasti simboliai, kartu su laukiniais („wild“) simboliais. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus laiminčių kombinacijų simbolius pakartotinių sukimų 

(„respin“), premijos („bonus“), magiškosios begalybės („infinity magic“) funkcijų metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai („Respin“) 

 

• Du būgnai, užpildyti identiškais simboliais nelaiminčio sukimo metu, aktyvuoja vieno būgno 

pakartotinį sukimą. 

• Pakartotinis vieno būgno sukimas aktyvuojamas, jei du kiti būgnai užpildomi identiškais 

simboliais. 

• Pakartotinis dviejų būgnų sukimas aktyvuojamas, jei vienas būgnas užpildomas laukiniais 

simboliais, o ant jokio kito būgno nėra identiškų simbolių. 

 

Magiškoji Begalybė („Infinity Magic“) 

 

• Užpildžius tris būgnus identiškais simboliais, aktyvuojamas premijos magiškos begalybės 

lošimas. 

• Premijos lošimo metu bendras lošėjo laimėjimas padidinamas atsitiktiniais x2, x3, x4, x6, x8 

arba x12 daugikliais. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 157 500 € 
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2.1946 „Sapnų Slėnis“ („Valley of Dreams“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Sapnų Slėnis“ – 5 būgnų, 5 eilučių ir 3125 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 įprastinių simbolių, kartu su lipniaisiais laukiniais („sticky wild“) ir sklaidos 

(„scatter“) simboliais.  

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

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

Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Sklaidos simboliai atsiranda bet kuriame būgne tik pagrindinio lošimo metu. 

• Kiekviena laiminti mažų išmokų simbolių kombinacija visiškai pašalina laimintį simbolį. 

Pašalinti simboliai grąžinami atgal į pašalintų simbolių juostą, kai nebelieka simbolių griūčių, 

o jie grąžinami atgal ant būgnų kito sukimo metu. 

• Lošimo laukelio kairėje pusėje rodomas penkių sektorių daugiklis. 5 simbolių griūtys 

aktyvuoja x2 daugiklį. Jei nebelieka laiminčių kombinacijų, atkuriamas x1 daugiklis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų lošimą: 

o 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokami sukimai lošiami su tuo pačiu statymu, kaip ir sukimas, kuris aktyvavo nemokamus 

sukimus.  

• Suteikiamas laimėjimas, kai tokie patys simboliai iškrenta ant 3 iš eilės einančių būgnų iš 

kairės pusės į dešinę. 

• Laimėjimų daugiklis taikomas, kol baigiasi nemokamų sukimų lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 468 390 € 
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2.1947 „Laukinės Kulkos“ („Wild Bullets“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinės Kulkos“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 įprastiniai simboliai, kartu su laukiniais („wild“),  sklaidos („scatter“), 

išsiplečiančiais laukiniais („expanding wilds“) simboliais. 

• Tikslas – išsukti būgnus taip, kad simboliai suformuotų laiminčią kombinaciją, esančią 

laimėjimų linijose. 

• Laiminčių simbolių kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Šerifo („Sheriff“) simbolis pakeičia visus įprastus simbolius, sudarančius laiminčias 

kombinacijas.  Šerifo simbolis atsiranda tik 1 būgne. Kai šerifo simbolis pagrindinio lošimo 

metu tampa laiminčios kombinacijos dalimi, jis išsiplečia ir užima visą 1-ąjį būgną. 

• Bandito („Bandit“) simbolis pakeičia visus įprastus simbolius, sudarančius laiminčias 

kombinacijas, išskyrus sklaidos simbolį. Bandito simbolis atsiranda tik 5 būgne. Kai bandito 

simbolis pagrindinio lošimo metu tampa laiminčios kombinacijos dalimi, jis išsiplečia ir 

užima visą 5-tą būgną.  

• Sklaidos simboliai atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. Sklaidos simboliai nėra aktyvūs nemokamų 

sukimų lošimo metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Susišaudymas („Gunfight“) 

 

• Jei šerifo ir bandito simboliai išsiplečia to paties lošimo metu, aktyvuojamas premijos lošimas 

– susišaudymas. 

• Premijos lošimą sudaro 3 lygiai: 

1. Lošimo lygio pradžioje visuose būgnuose atsiranda traukinys. Daugikliai x2, x3, x4, x5 

ir x6 atsitiktine tvarka padalijami po vagonus. 

2. Šerifo ir bandito simboliai pradeda šaudyti vienas į kitą, tačiau jų kulkos kliudo vagonus 

virš pirmojo ir penkto būgnų. Vagonuose tuomet pasirodo 2 daugikliai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 287 850 € 
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3. Susišaudymo laimėtojas bus tas veikėjas, kuris gauna didžiausią daugiklį. Šis daugiklis 

bus susietas su simboliais, kurie taps laimėtojais. Mažiausias daugiklis taikomas nebus. 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Lošime yra 10 nemokamų sukimų. 

 

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

funkciją. Traukinys nuolat juda virš būgnų funkcijos metu, o sustoja tik laiminčių 

kombinacijų metu. 

• Nemokamų sukimų metu šerifo ir bandito simboliai bando apiplėšti traukinį.  

• 1, 3, 5, 7 ir 9 nemokamų sukimų metu šerifo simbolis gali atsirasti 1 būgne ir užimti visą jo 

padėtį. 

• 2, 4, 6, 8 ir 10 nemokamų sukimų metu bandito simbolis gali atsirasti 5 būgne ir užimti visą 

jo padėtį. 

• Šerifo simbolis šaudo į vagonus virš 5 būgno, o bandito simbolis – į vagonus virš 1 būgno. Iš 

vagonų pasirodo daugikliai nuo x2 iki x6. Daugiklių suma rodoma ant skaitiklių: šerifo 

skaitiklis yra mėlynos spalvos, o bandito – raudonos.  

 

Atsitiktiniai Įvykiai 

 

• Pagrindinio lošimo metu yra 2 rūšių atsitiktiniai įvykiai, kurie gali būti aktyvuoti pagrindinio 

lošimo metu po bet kurio nelaiminčio sukimo, jei ant būgnų nėra šerifo arba bandito simbolių. 

• Pamišęs šaudymas: ant 2, 3 ir 4 būgnų atsiranda 3 šerifo simboliai. 

• Snaiperis: ant 3 būgno antrosios padėties atsiranda bandito simboliai su x3 daugikliu. 

 

 

 


