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PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. DIE-592 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais, stalo 

lošimų ir bingo taisyklės, papildo punktais nuo 2.1948 ik 2.2003 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomi tiekėjo „Leap Gaming“ 6 (šeši) (2.1948−2.1953), tiekėjo „Gamevy“ 10 (dešimt) (2.1954-

2.1955; 2.1957-2.1963; 2.1965), tiekėjo „iSoftBet“ 9 (devyni) (2.1966-2.1967; 2.1969-2.1975) ir 

tiekėjo „Eurasian Gaming“ 24 (dvidešimt keturi) (2.1977−2.1978; 2.1980−2.1982; 2.1984−2.1996; 

2.1998−2.2003) A kategorijos lošimų automatų lošimai, tiekėjo „Gamevy“ 2 (du) (2.1956; 2.1964), 

tiekėjo „iSoftBet“ 1 (vienas) (2.2.1968) bei tiekėjo „Evolution“ 1 (vienas) (2.1976) stalo lošimas ir 

tiekėjo „Eurasian Gaming“ 3 (trys) (2.1979; 2.1983; 2.1997) bingo lošimai. 

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

 

2.1948 „C Pankas 5K“ („C-Punk 5K“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„C Pankas 5K“ – 6 būgnų ir 10 000 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai išmokami už 3 ar daugiau laiminčių simbolių kombinacijas, esančias 3 ar daugiau 

iš eilės esančiuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio būgno. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų ir sklaidos 

simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Jei lošimo laukelyje atsiranda 2 ar daugiau laukinių simbolių, aktyvuojama pakartotinių 

sukimų funkcija.  

• Funkcijos metu sujungti laukiniai simboliai susijungia į vieną simbolį ir atskleidžia laukinio 

simbolio daugiklį, priklausantį nuo jį sudariusių simbolių skaičiaus: 2 simboliai = x2, 3 

simboliai = x3, iki x5. 

• Jei per pakartotinį sukimą pasirodys dar vieni laukinių simbolių junginiai, jie suteiks antrą 

pakartotinį sukimą ir kartu sukurs naują laukinių simbolių junginį. 

• Jei laimėjimo metu buvo pasitelktas laukinio simbolio sujungimas, antro sukimo metu jis bus 

sukamas iš naujo. Tačiau jei pirmasis laukinio simbolio sujungimas nebuvo panaudotas, jis 

liks savo vietoje. 

• Pakartotiniai sukimai tęsiami tol, kol atsiranda nauji laukinių simbolių junginiai. 

• Kai laukinių simbolių junginiai nebeatsiranda, pakartotinio sukimo funkcija baigiasi ir 

lošimas tęsiamas įprasta tvarka. 

• Už laukinio simbolio junginius pakartotiniai sukimai gali būti skiriami tol, kol bus pasiektas 

maksimalus lošimo laimėjimas. 

 

Drono Premija 

 

• Kai dronas atsitiktinai pasirodo ant būgnų, jis sukuria laimėjimą iš nelaiminčio rezultato. Šie 

simboliai gali būti bet kokie lošimo simboliai ir gali sudaryti nemokamų sukimų simbolius 

arba pakaitinius simbolius. 

• Drono simbolis gali aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją, suteikdamas 1 ar daugiau 

papildomų nemokamų sukimų simbolių, sukeisdamas paprastus simbolius į nemokamų 

sukimų simbolius bei viso suteikdamas x4 daugiklį nemokamiems sukimams. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokamų sukimų simbolis gali atsirasti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Kai šis simbolis pasirodo 

visuose keturiuose būgnuose, neatsižvelgiant į jų padėtį, prasideda mini laimės rato lošimas, 

kurio metu lošėjas gali laimėti prizus: 

• Išorinis žiedas suteiks kelis nemokamus sukimus. 

• Vidinis žiedas suteiks premijos funkciją. 

• Galimas nemokamų sukimų skaičius yra: 5, 7, 10, 12, 15 arba 20. 

• Nemokamų sukimų premijos funkcijos yra šios: 

o Iš būgnų pašalinami x2 mažos vertės simboliai. 

o Iš būgnų pašalinami x4 mažos vertės simboliai. 

o Pridedami x2 judantys laukiniai simboliai. 

o Pridedami x4 plūduriuojantys laukiniai simboliai. 

• Funkcijos metu nemokami sukimai gali būti aktyvuojami pakartotinai. Už juos gali būti 

suteikti papildomi nemokami sukimai, kurie bus pridėti prie visų likusių nemokamų sukimų. 

Visi papildomi nemokami sukimai bus lošiami ta pačia premija, kuri suteikiama patekus į 

nemokamų sukimų premijos lošimą.   
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• Visi nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją.  

• Nemokamų sukimų metu vis dar gali būti skiriami laukinio simbolio sujungimo 

apdovanojimai, kurie paskatins laukinio simbolio sujungimo premiją.  

• Nemokamų sukimų metu lošėjui gali būti suteikta drono premija. 

 

 

2.1949 „Gangsteris“ („Gangstar“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis, kuris atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, gali pakeisti visus kitus simbolius, 

išskyrus sklaidos ir specialius simbolius. 

• Sklaidos simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.  

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Šaudymo Važiuojant Premija 

 

• Šaudymo Važiuojant premijos lošimas aktyvuojamas pagrindiniame lošime, kai lošėjas 

surenka 6 ar daugiau pinigų maišų simbolių. Tada aktyvuojamas pakartotinio sukimo lošimas, 

kuriame galima laimėti prizus.  

• Ant pinigų maišų simbolių nurodytos statymų daugiklių vertės, kurios bus pridėtos prie 

bendro laimėjimo pakartotinio sukimo lošimo pabaigoje.  

• Pakartotinių sukimų skaitiklis iš naujo nustatomas kiekvieną kartą, kai gaunamas naujas 

pinigų maišo simbolis. 

• Pinigų maišų simbolių vertės gali būti padidintos atsitiktinai suveikusios šaudymo premijos 

metu, kai šaudoma į vertes. Šie šūviai padidins daugiklio reikšmes. 

 

Paslaptingo Laimėjimo Premija 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 
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• Nemokamų sukimų metu gali būti aktyvuota paslaptingo laimėjimo premija, kuri gali 

padidinti laimėjimą. 

• Premijos metu paslaptingas simbolis atskleidžia tos pačios vertės simbolį visose pozicijose, 

kuriose jis atsidurs.  

• Premijos lošime gali būti paslėptas laukinis simbolis, kuris turi didžiausią laimėjimą. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Surinkus x3 premijos simbolius aktyvuojami 7 nemokami sukimai su papildoma paslaptingo 

laimėjimo premija. 

• Jei visuose 3 būgnuose, nepriklausomai nuo jų padėties, pasirodo 3 sklaidos simboliai, 

skiriami 7 nemokami sukimai.  

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

funkciją.   

• Funkcijos metu  nemokami sukimai negali būti aktyvuoti iš naujo. 

 

 

2.1950 „Aukso Bonanza“ („Gold Bonanza“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aukso Bonanza“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos simboliai atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose.  

• Laukiniai simboliai, kurie gali pasirodyti 1 ir 5 būgnuose, pakeičia visus kitus simbolius, 

išskyrus sklaidos ir surinkimo simbolius. 

• 5 būgne atsiradęs laukinis simbolis su kiekvienu nauju sukimu pasislinks viena pozicija į 

kairę, nebent jis susidurs su kitu priešingos krypties laukiniu simboliu.   

• 1 būgne atsiradęs laukinis simbolis su kiekvienu nauju sukimu pasislinks viena pozicija į 

dešinę, nebent jis susidurs su kitu priešingos krypties laukiniu simboliu.  

• Kai greta išsukami 2 laukiniai simboliai, pagrindinio lošimo metu jie paskirsto 2–4 (skaičius 

parenkamas atsitiktinai) atsitiktinius simbolius ant būgnų, o nemokamų sukimų metu 

paskirsto 2–5 simbolius. Šie laukiniai simboliai sustoja atsitiktinėse būgno padėtyse. Jei 

laukinis simbolis uždengia sklaidos simbolį arba kolekcijos simbolį, sklaidos ir kolekcijos 

simboliai taip pat skaičiuojami. Atsitiktinis laukinis simbolis gali uždengti esamą laukinį 

simbolį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 80 000 € 
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• Laimėjimai bus apskaičiuoti, kai atsitiktiniai laukiniai simboliai bus paskirstyti po visus 

reikiamus būgnus.   

• Po to, kai susitinka 2 laukiniai simboliai ir pasiskirsto atsitiktinius laukinius simbolius, 

atsitiktiniai ir laukiniai simboliai, kurie buvo susitikę, kito sukimo metu pranyks. Laukiniai 

simboliai, kuriuos uždengia atsitiktiniai laukiniai simboliai, toliau atsitiktinai juda būgnuose 

ir nedingsta.  

• Už laimėjimus išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Jei visuose 3 būgnuose, nepriklausomai nuo jų padėties, atsiranda 3 sklaidos simboliai, 

aktyvuojama 10 nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

• Pasibaigus Nemokamiems Sukimams, bendras Nemokamų Sukimų laimėjimas pridedamas 

prie visų juos suaktyvinusio lošimo etapo laimėjimų. 

 

Aukso Rinkimas 

 

• Kiekvieno sukimo metu lošimo laukelyje gali pasirodyti nuo 1 iki 3 aukso luitų kolekcijos 

simbolių.  

• Laimėjimai skiriami surinkus 30 simbolių ir tuomet matuoklis bus atstatytas į 0. 

• Už simbolio rinkimą skiriami dviejų lygių apdovanojimai. 

• Kai surenkamas 25-asis simbolis, būgnai papildomi dar vienu papildomu simboliu, kuris taip 

pat renkamas. Surinkus visus 30 kolekcijos simbolių ir gavus laimėjimą, būgnai grįžta į 

pradinę padėtį, kurioje yra tik vienas renkamas simbolis. 

 

 

2.1951 „Heraklis: Daryti Arba Mirti“ („Hercules Do or Die“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Heraklis: Daryti Arba Mirti“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 
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• Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir auksinius simbolius. 

Laukinis simbolis atsiranda visuose būgnuose. 

• Kai būgne atsiranda laukinis simbolis, jis išsiplečia ir užpildo visą būgną. Visi tame būgne 

esantys simboliai paverčiami laukiniais simboliais. Jei laukinis simbolis uždengia sklaidos 

arba aukso simbolius, už juos bus išmokama įprastai, kaip už sklaidos ar aukso simbolius. 

• Laimėjimai bus suteikti po to, kai laukiniai simboliai išsiplės po visus būgnus. 

• Sklaidos simboliai gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Jei būgnuose pasirodo 3 sklaidos simboliai, aktyvuojami 7 nemokami sukimai. 

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

funkciją. 

• Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas 

prie visų juos aktyvavusių nemokamų sukimų. 

 

Laimėjimų Rinkimas 

 

• Per vieną sukimą ant dešiniojo būgno gali pasirodyti nuo 1 iki 3 aukso simbolių. Auksas bus 

surinktas Amforos matuoklyje, esančiame kairėje ekrano pusėje ir bus rodomas viso lošimo 

metu. 

• Žetonai bus skiriami surinkus 35 aukso simbolius, o aktyvavus laimėjimą, Amforos matuoklis 

bus atstatytas į 0. 

• Už aukso simbolių rinkimą skiriami dviejų lygių apdovanojimai:  

o Kai surenkamas 30-asis aukso simbolis, būgnai papildomi antruoju aukso simboliu. Abu 

renkami tokiu pat būdu, kaip ir ankstesnieji. Tačiau prizai skiriasi priklausomai nuo to, 

kuris iš dviejų simbolių surinks 35-ąjį simbolį.  

o Surinkus 35-ąjį simbolį ir gavus prizą, būgnai grįžta į pradinę padėtį, kurioje yra tik vienas 

žetono tipas. 

• Už įprastą aukso simbolį, kaip 35-ąjį simbolį, aktyvuojamas X10 vidutinės bendros statymo 

sumos laimėjimas, o už antrąjį aukso simbolį, kaip 35-ąjį žetoną, aktyvuojamas X20 vidutinės 

bendros statymo sumos laimėjimas. 

 

 

2.1952 „Vakarėlio Vaisiai“ („Party Fruits“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
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„Vakarėlio Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose bei pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos simbolį. 

• Sklaidos simbolis gali pasirodyti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Būgnuose atsiradus 3 sklaidos simboliams, aktyvuojama 15 nemokamų sukimų be mažos 

vertės simbolių. 

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

funkciją. 

• Funkcijos metu didelės vertės ir laukiniai simboliai sujungiami po tris. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu pakartotiniai sukimai negali būti aktyvuoti. 

• Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, bendras laimėjimas pridedamas prie visų laimėjimų, 

laimėtų lošime, kuriame ir buvo aktyvuota ši funkcija. 

 

 

2.1953 „Nilo Paslaptys“ („Secrets of the Nile“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Nilo Paslaptys“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir rinkimo simbolius. 

Laukinis simbolis gali atsirasti 1 ir 5 būgnuose. 

• 5 būgne atsiradęs laukinis simbolis su kiekvienu nauju sukimu pasislinks viena pozicija į 

kairę, nebent jis susidurs su kitu priešingos krypties laukiniu simboliu. 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 690 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 80 000 € 
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• 1 būgne atsiradęs laukinis simbolis su kiekvienu nauju sukimu pasislinks viena pozicija į 

dešinę nebent jis susidurs su kitu priešingos krypties laukiniu simboliu. 

• Kai susitinka 2 laukiniai simboliai, pagrindinio lošimo metu paskirsto 2–4 (skaičius 

parenkamas atsitiktinai) atsitiktinius simbolius ant būgnų, o nemokamų sukimų metu 

paskirsto 2–5 simbolius. Šie laukiniai simboliai sustoja atsitiktinėse būgno padėtyse. Jei 

laukinis simbolis uždengia sklaidos simbolį arba kolekcijos simbolį, simboliai laikomi 

atsitiktiniais laukiniais simboliais. Atsitiktinis laukinis simbolis gali uždengti esamą laukinį 

simbolį. 

• Laimėjimai bus apskaičiuoti, kai atsitiktiniai laukiniai simboliai bus paskirstyti po visus 

reikiamus būgnus. 

• Po to, kai susitinka 2 laukiniai simboliai ir paskirsto atsitiktinius laukinius simbolius, 

atsitiktiniai ir laukiniai simboliai, kurie buvo susitikę, kito sukimo metu pranyks. Laukiniai 

simboliai, kuriuos uždengia atsitiktiniai laukiniai simboliai, toliau atsitiktinai juda būgnuose 

ir nedingsta. 

• 2 laukiniai simboliai gali būti tame pačiame horizontaliame lygyje iš priešingų pusių ir praeiti 

vienas pro kitą nesusitikdami, jei jie nesusiduria ties vienu simboliu to paties sukimo metu. 

• Sklaidos simbolis atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Jei būgnuose atsiranda 3 sklaidos simboliai, aktyvuojama 10 nemokamų sukimų. 

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

funkciją. 

• Pasibaigus nemokamiems sukimams, bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie 

visų juos aktyvavusių sukimų. 

 

Simbolių Rinkimas 

 

• Per vieną sukimą ant dešiniojo būgno gali pasirodyti nuo 1 iki 3 brangakmenio simbolių. 

• Pinigai skiriami surinkus 30 brangakmenių simbolių, o gavus laimėjimą skaitiklis bus 

atstatytas į 0. 

• Už simbolio rinkimą skiriami dviejų lygių laimėjimai: 

o 30-asis brangakmenio simbolis apibrėžia apdovanojimo lygį, kurį galima rasti mokėjimo 

lentelėje. Surinkus 30-ąjį brangakmenio simbolį ir gavus prizą, būgnai grįžta į pradinę 

padėtį, kurioje yra tik vienas brangakmenio tipas. 

o Kai surenkamas 25-asis brangakmenio simbolis, būgnai papildomi antruoju 

brangakmenio simboliu. Abu renkami tokiu pat būdu, kaip ir ankstesnieji. Tačiau prizai 

skiriasi priklausomai nuo to, kuris iš dviejų brangakmenių yra 30-asis surinktas 

brangakmenis. 
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2.1954 „100K Džokeris“ („100K Joker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„100K Džokeris“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos išmokamos iš kairės į dešinę. 

• Premijos simbolis yra sklaidos simbolis. 

• 3 sklaidos simboliai 1, 3 ir 5 būgnuose suteikia 10 nemokamų premijos lošimo sukimų. 

• Premijos lošimo metu kiekvienam sukimui bus parinktas atsitiktinis milžiniškas simbolis, 

kuris užima visus 2, 3 ir 4 būgnus.  

• Galimi milžiniški simboliai: 7, varpelis, arbūzas, vyšnia, citrina, slyva, apelsinas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Aukso Puodas 

 

• Jis laimimas, kai būgnuose iškrenta 5 aukso puodo sklaidos simboliai (po vieną kiekviename 

būgne).  

• Norint laimėti visą aukso puodo sumą, lošėjas turi pastatyti ne mažiau nei vieną eurą, 

priešingu atveju laimima proporcinga aukso puodo dalis.  

 

 

2.1955 „Atėnės Amžius“ („Age of Athena“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Atėnės Amžius“ – 5 būgnų ir 4 eilučių lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.  

• Laivo simbolis yra sklaidos simbolis. Bet kurioje būgnų vietoje iškritus 3 ar daugiau sklaidos 

simboliams, aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų Pakartotinis Sukimas 

 

• Alyvuogės simboliai suteikia prizus.  

• Iškritus 6 ar daugiau alyvuogės simboliams, aktyvuojama pinigų pakartotinio sukimo 

funkcija. 

• Visi standartiniai simboliai pašalinami, lieka tik alyvuogės simbolis. Tada vyksta pakartotinis 

sukimas.  

• Iškritus alyvuogės simboliui, turimi pakartotiniai sukimai atstatomi į 3.  

• Lošimas baigiasi, kai 3 kartus iš eilės neiškrenta nei vienas alyvuogės simbolis. Tokiu atveju 

alyvuogės simbolių vertės sumuojamos ir išmokama gauta suma. 

• Kai kuriuose alyvuogės simboliuose rodoma „MINI“, „MAŽAS“, „DIDELIS“ arba 

„DIDYSIS“ prizas. Iškritus tokiam simboliui, suteikiamas prizas, rodomas virš būgnų. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokami sukimai aktyvuojami bet kur būgnuose iškritus 3 ar daugiau sklaidos simboliams: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus. 

• Vykstant nemokamiems sukimams, išmokėjus pradinį laimėjimą, trys ar daugiau būgnų, 

kuriuose yra Atėnės simboliai, net jei šie simboliai nėra iš eilės esančiuose būgnuose, gali 

būti laimintys. 

 

Pakartotinis Paleidimas 

 

• Jeigu nemokamų sukimų metu bet kur būgnuose iškrenta 3 ar daugiau sklaidos simbolių, 

suteikiama dar daugiau nemokamų sukimų. Suteiktas skaičius nemokamų sukimų yra toks 

pat kaip ir pagrindiniame lošime. 

 

 

2.1956 „Kazino Pasjansas“ („Casino Solitaire“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1.04 €  
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„Kazino Pasjansas“ – stalo lošimas, kuriame laimėjimai skiriami už kiekvieną kortą, padėtą į kortų 

krūvą. 

 

• Pasirinkus statymo sumą, statymų ekrane bus nurodyta, kiek lošėjas laimės už kiekvieną 

kortą, kurią padės į krūvą (kortos dedamos pradedant kiekvienos rūšies tūzais). 

• Lošėjas gali atlikti papildomus statymus: 

o Ėjimų nėra: padalinus kortas nėra įmanomo ėjimo; laimėjimas – 15x statymo suma. 

o Raudona ir juoda: statoma su raudonos ir juodos spalvos kortomis, įskaitant kortų 

kaladėje esančią kortą; laimėjimas – 200x statymo suma. 

• Lošimas lošiamas naudojant standartinę 52 kortų kaladę. 

• Kortos padalijamos į 7 stulpelius iš kairės į dešinę didėjant ant kortos nurodytam skaičiui 

kiekviename stulpelyje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiekviename stulpelyje paskutinė korta atidengta 

veidu į viršų. 

• Lošimo eigoje lošėjas gali perkelti tūzus į rūšių krūvas ir dėlioti kortas pagal tos pačios rūšies 

tvarką. Vienos spalvos (raudonos ar juodos) kortas galima keisti tarpusavyje, perkeliant jas 

iš vieno stulpelio į kitą, kai jos dedamos mažėjančia iš eilės tvarka. 

• Norint perkelti kortą, lošėjas turi ją paliesti arba spustelint ant jos vilkti ją iki reikiamos vietos.  

• Du kartus spustelėjus ant kortos, bus atliktas automatiškas optimalus šios kortos perkėlimas 

(jei įmanoma). 

• Lošėjas taip pat gali apversti kortų kaladę ir pasižiūrėti, ar atskleistą kortą galima perkelti į 

stulpelį ar ant rūšies krūvos. Ant kortų kaladės nurodoma, kiek kortų liko kortų kaladėje.  

• Kortų kaladę galima atversti tik vieną kartą.  

• Laimėjimas suteikiamas už kiekvieną kortą, kuria lošėjas papildo kortų krūvą. Pagrindinis 

laimėjimas laimimas tada, kai nebelieka pasjanso stulpelių ir visos kortų kaladės kortos 

sudėliotos į krūvas. 

• Už kiekvieną kortą, kuri buvo perkelta į krūvą, laimima suma, kuri priklauso nuo lošėjo 

pradinės pastatytos sumos. Kortų kaladėje yra 52 kortos, todėl galima laimėti šią sumą iki 52 

kartų. Papildomi statymai traktuojami skirtingai. 

 

Pagrindinio lošimo statymai: 

 

Pastatyta suma Laimėta suma už kortą Pagrindinis 

laimėjimas 

Laimėjimo 

tikimybė 

1,04 Pagrindinis statymas 

/10,4 = 0,1 

Laimėjimas per kortą x 

kortų skaičius = 0,1 x 52 

= 5,20 

Visos kortos: 1 iš 

21,52;  

Bet kuri korta: 1 iš 

1,01 

 

Papildomi statymai: 

 

Maks. 45.60 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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Papildomas 

statymas 

Pastatyta suma Laimėjimas Laimėjimo 

tikimybė 

Ėjimų nėra 3 Papildomas statymas x 

15 = 3,00 x 15 = 45 

1 iš 17 

Raudona arba juoda 0,50 Papildomas statymas x 

200 = 0,50 x 200 = 100 

1 iš 241 

 

 

2.1957 „Prabangus Vaivorykštės Dobilas“ („Clover Rainbow Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Prabangus Vaivorykštės Dobilas“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Premijos simbolis yra sklaidos simbolis.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai dauginami iš pastatytos sumos ir išmokami nepriklausomai nuo 

to, ar jie atsirado laimėjimo linijose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premija 

 

• Būgnuose atsiradę 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 20 arba 25 

nemokamus premijos sukimus. 

• Premijos lošimo metu, per kiekvieną sukimą, bus parinktas atsitiktinis milžiniškas simbolis, 

kuris užims visus 2, 3 ir 4 būgnus. Galimi milžiniški simboliai: Leprekonas, arfa, smuikas, 

storulis, dobilas, šungrybis, pasaga. 

 

Aukso Puodas 

 

• Lošimo laukelyje pasirodžius simboliams su aukso puodo ikonėle apačioje, papildomas aukso 

puodo matuoklis.  

• Jei kiekvienas simbolis būgnuose turi aukso puodo ikonėlę, aktyvuojamas aukso puodo 

laimėjimas, kuris yra 5000x statymo suma. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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2.1958 „Žvejybos Laivas“ („Fishing Trawler“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Žvejybos Laivas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimas išmokamas, kai ant 3 ar daugiau gretimų būgnų, pradedant nuo kairiojo krašto, 

iškrenta vienodi simboliai. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Žvejyba 

 

• Pagrindinio lošimo metu kabliukas retkarčiais iškrenta į atsitiktinę simbolio padėtį. Jei žuvis 

iškrenta kabliuko padėtyje, lošėjas pagauna žuvį ir laimi jos vertę. 

 

Premijos Lošimas 

 

• Premijos lošimas aktyvuojamas, kai būgnuose iškrenta trys ar daugiau sklaidos simbolių. 

Kiekvienas sklaidos simbolis suteikia skaičių nuo 1 iki 9, o lošėjas laimi tiek nemokamų 

sukimų, kiek bus visa trijų iškritusių sklaidos verčių suma. 

• Šio lošimo metu kabliukas iškrenta kiekviename būgne.  

• Kas kartą kabliukui pagavus žuvį, kabliuko daugiklis padidėja +1x. Šis daugiklis gali būti 

neribotas, jei liko sukimų.  

• Kabliuko daugikliai nepriklauso vienas nuo kito. 

 

Maitinimo Šėlsmas  

 

• Ši funkcija aktyvuojama, kai bet kuriame būgne iškrenta krūva žuvų. Tada tris sukimus iš 

eilės būgne kris tik žuvies simboliai, didinantys kabliuko daugiklius. 

 

Žvejybos Laivas 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Iškritus šiam simboliui surenkamos visų būgnuose esamų žuvų vertės, kurios tada 

padauginamos iš visų esamų kabliuko daugiklių verčių sumos. 

 

Didžioji Premijų Medžioklė 

 

• Prasidėjus šiai funkcijai premijos lošimą sunkiau aktyvuoti, tačiau prasidėjus premijos 

lošimui už kiekvieną premijos simbolį suteikiamas garantuotas didžiausiasis nemokamų 

sukimų skaičius.  

• 3 papildomi simboliai suteikia 27 nemokamus sukimus, 4 papildomi simboliai suteikia 36 

nemokamus sukimus ir 5 premijos simboliai suteikia 45 nemokamus sukimus. 

 

 

2.1959 „Indi“ („Indi“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Indi“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Knygos simbolis yra sklaidos simbolis.  

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 3 ar daugiau knygos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, suteikia 8 nemokamus 

sukimus. Bet kuriuo nemokamo sukimo metu trys knygos simboliai, veikiantys, kaip sklaidos 

simboliai, suteiks papildomus 8 nemokamus sukimus. 

• Prieš prasidedant pradiniams 8 sukimams, atsitiktiniu būdu pasirenkamas įprastas simbolis, 

kuris veiks kaip ypatingas išsiplečiantis simbolis visų nemokamų sukimų metu.  

• Užskaičius prizus už įprastas laiminčias kombinacijas, ypatingas simbolis gali išsiplėsti, kad 

apimtų visas tris būgno, kuriame jis atskleistas, padėtis.  

• Ypatingas simbolis išsiplės tik tada, kai bus galima skirti papildomus prizus pagal laimėjimo 

linijas už laiminčias kombinacijas. Išsiplečiantieji simboliai neturi atsirasti greta vienas kito, 

kad simbolių kombinacija būtų laiminti. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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• Jei jau vykstančio premijos lošimo metu kelis kartus aktyvuojamas naujas premijos lošimas, 

pasirenkamas kitas, papildomas įprastas simbolis, kuris toliau veikia kaip ypatingas 

išsiplečiantis simbolis. Šis procesas gali būti kartojamas tol, kol yra įprasti simboliai, iš kurių 

galima rinktis. 

 

 

2.1960 „Persėjo Legenda“ („Legend of Perseus“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Persėjo Legenda“ – 5 būgnų, 5 eilučių lošimas, kuriame laimėjimai skiriami už sutampančius 

simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kai būgnuose atsiranda daugiau nei vienas sutampantis simbolis, šie simboliai susilieja į 

apatinį simbolį. Kiekvieno tokio susiliejimo metu, eilučių daugiklis padidėja vienu kartu.   

• Simboliams susiliejus būgnuose atsiranda daugiau simbolių. Jeigu virš susiliejusių simbolių 

iškrenta kiti laimingi simboliai, simboliai susilieja ir didina daugiklį. Tokiu būdu būgnuose 

vis iškrenta nauji simboliai, kol baigiasi visi susiliejimai. 

• Medūzos simbolis yra sklaidos simbolis. 

• Išmokamas tik didžiausias laiminčios eilutės laimėjimas.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkcija: 

o 3 sklaidos simboliai suteiks 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteiks 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteiks 20 nemokamų sukimų. 

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

funkciją.  

• Nemokamų sukimų lošimo pradžioje parenkamas vienas simbolis, kuris funkcijos metu 

nekeis savo pozicijos lošimo laukelyje. Jeigu virš vietos nekeičiančio simbolio iškris kiti tokie 

patys simboliai, simboliai susilies į apatinį simbolį ir padidins daugiklį.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai. 

 

 

2.1961 „Laimingi Liūtai“ („Lucky Lions“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimingi Liūtai“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimas suteikiamas, jei būgnuose atsiranda 3 ar daugiau sutampančių simbolių, 

pradedant nuo kairiausio būgno. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Ši funkcija aktyvuojama, kai 3 ar daugiau sklaidos simbolių atsiranda būgnuose: 

o 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 25 nemokamus sukimus; 

o 6 sklaidos simboliai aktyvuoja 100 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu laukinis simbolis gali padidinti laimėjimus, dauginant 

įprastus būgnų laimėjimus x2, x3 arba x5. 

• Funkcijos metu iškritę 2 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja papildomus nemokamus 

sukimus: 

o 2 sklaidos simboliai suteikia 5 nemokamus sukimus; 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 100 nemokamų sukimų. 

 

 

2.1962 „Veganai Prieš Vampyrus“ („Vegans VS Vampires“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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„Veganai Prieš Vampyrus“ – 5 būgnų, 5-7 eilučių ir 45 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Premijos simbolis yra sklaidos simbolis. Šio simbolio laimėjimai dauginami iš pastatytos 

sumos ir išmokami nepriklausomai nuo to, ar jie iškrito laimėjimo linijose.  

• Keletas laimėjimų keliose skirtingose laimėjimo linijose yra sumuojami. Sklaidos ir 

laimėjimo linijų laimėjimai sumuojami.  

• Laukinis simbolis veikia, kaip laukinis visų simbolių, išskyrus sklaidos simbolį, atžvilgiu. 

Premijos simbolis gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rato Sukimo Premija 

 

• Aktyvavus šią premiją, lošėjas gauna vieną sukimą, kurio metu nustatomas jo prizas. Rato 

segmentuose yra 17 iškart išmokamų piniginių prizų, kurių vertė 500 x pastatyta suma. Taip 

pat lošėjas gali laimėti vampyro bokšto funkciją arba nemokamus vegano rato sukimus. 

 

Vampyro Bokštas 

 

• Lošėjui suteikiamas 5 aukštų bokštas su keliais langais kiekviename aukšte, iš kurių reikia 

rinktis (juos atidengti). Lošėjas turi pradėti nuo apatinio aukšto ir eiti į viršų, pasirinkdamas 

langus po vieną.  

• Kiekviename lange yra 3 rūšių paslėpti prizai: 

 

 

Piniginis prizas. 

 

Piniginis prizas ir perėjimas į kitą aukštą. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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Piniginis prizas ir aktyvavimo simbolis. 

 

• Jei pasirenkamas aktyvavimo simbolis, lošėjas turi tik vieną bandymą surasti perėjimo 

į kitą aukštą simbolį. Jei atskleidžiamas bet kuris kitas simbolis, lošėjas laimi tą prizą, 

kuris buvo surinktas iki šio momento, ir lošimas baigiamas. 

 

Nemokami Vegano Rato Sukimai 

 

• Lošėjui bus suteikta 10 nemokamų sukimų.  

• Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, bus pasirinktas įprastas simbolis, kuris 

atsitiktiniu būdu veiks kaip ypatingas išsiplečiantis simbolis šių nemokamų sukimų metu.  

• Užskaičius prizus už įprastas laimėjimo kombinacijas, ypatingas simbolis gali išsiplėsti, kad 

apimtų visas būgne, kuriame jis atskleistas, esančias pozicijas.  

• Ypatingas simbolis išsiplės tik tada, kai bus galima skirti papildomus prizus už laiminčias 

kombinacijas, kurios susidarys laiminčioje linijoje. .  

• Išsiplečiantieji simboliai neturi būti greta vienas kito, kad simbolių kombinacija būtų laikoma 

laiminčia. 

 

 

2.1963 „Laukinė Banda“ („Wild Herd“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinė Banda“ – 5 būgnų ir 4 eilučių lošimas, kuriame laimėjimai skiriami už sutampančius 

simbolius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Mašinos simbolis yra sklaidos simbolis. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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• Būgnuose atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų 

funkcija: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu, po pradinio išmokėjimo, laimėjimą gali atnešti bet kokie zebro 

simboliai, net jei jie nėra iš eilės esančiuose būgnuose.  

• Funkcijos metu iškritus 3 ar daugiau mašinos simbolių aktyvuojami pakartotiniai nemokami 

sukimai.  

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

funkciją.  

 

Pinigų Pakartotinis Sukimas 

 

• Saulėlydžio simboliai suteikia prizus. Iškritus 6 ar daugiau saulėlydžio simboliams 

aktyvuojama pinigų pakartotinio sukimo funkcija.  

• Visi standartiniai simboliai pašalinami, lieka tik saulėlydžio simbolis. Tada vyksta 

pakartotinis sukimas.  

• Iškritus saulėlydžio simboliui atstatomi turimi pakartotiniai sukimai į 3. Lošimas baigiasi, kai 

3 kartus iš eilės neiškrenta nei vienas saulėlydžio simbolis. Tokiu atveju saulėlydžio simbolių 

vertės sumuojamos ir išmokama gauta suma. 

 

 

2.1964 „Vintažinis Pasjansas“ („Retro Solitaire“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Vintažinis Pasjansas“ – stalo lošimas, kuriame laimėjimai skiriami už kiekvieną kortą, padėtą į kortų 

krūvą. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas lošiamas standartine 52 kortų kalade. 

• Kortos dalijamos į 7 stulpelius iš kairės į dešinę, didėjant ant kortos nurodytam skaičiui 

kiekviename stulpelyje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

• Kiekviename stulpelyje paskutinė korta atidengta veidu į viršų. 

• Lošimo eigoje lošėjas gali perkelti tūzus į kortų rūšių krūvas ir dėlioti kortas pagal tos pačios 

kortos rūšies tvarką. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1.04 €  

Maks. 45.60 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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• Vienos spalvos (raudonos ar juodos) kortos gali keistis tarpusavyje, perkeliant jas iš vieno 

stulpelio į kitą, kai jos dedamos mažėjančia iš eilės tvarka. 

• Norint perkelti kortą, lošėjas pasirenka ją paliesdamas arba spustelėdamas ant jos ir velkant 

ją iki reikiamos vietos. Lošėjas renkasi aukščiausią norimą kortą, nuo kurios nori perkelti visą 

stulpelį ar jo dalį. 

• Apvertus kortų kaladę galima pažiūrėti, ar atskleistą kortą galima perkelti į stulpelį ar ant 

rūšies krūvos.  

• Ant kortų kaladės nurodoma, kiek kortų liko kaladėje.  

• Lošimo kortų kaladės kortas galima atversti tik vieną kartą. 

 

 

2.1965 „Epiniai Prabangūs Kristalai“ („Epic Crystal Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Epiniai Prabangūs Kristalai“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Premijos simbolis yra sklaidos simbolis. 

• Išmokamas didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Būgnuose atsiradus 3 sklaidos simboliams aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija, kurios 

metu surenkami visi iškritę kristalų simboliai: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų; 

o 6 sklaidos simboliai suteikia 25 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas iškritęs kristalo simbolis bus renkamas būgnų šone. 

Kristalo simbolio vertė nustatoma pinigų persukimo premijos lošimo metu. 

• Jei nemokamų sukimų metu iškrenta 3 ar daugiau sklaidos simbolių, pakartotinai 

aktyvuojamas premijos lošimas. Sklaidos simboliai suteikia tiek pat sukimų, kiek jų buvo 

suteikta pagrindinio lošimo metu. 

 

Kristalų Prizo Pinigų Pakartotiniai Sukimai 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 



21 

 

 

• Vykstant pinigų persukimo premijos lošimui nulemiama nemokamų sukimų metu surinktų 

kristalų vertė. 

•  Kiekvienas iš 24 būgnų sukasi atskirai. Būgnuose pasirodo tuščias laukelis arba tam tikra 

vertė. Pasirodžiusios vertės užrakinamos, o kiti būgnai vėl sukasi.  

• Jeigu tris kartus iš eilės sukantis būgnams neiškrenta jokia vertė, premijos lošimas 

užbaigiamas.  

• Premijos lošimui pasibaigus šios vertės surenkamos, tuomet suteikiama ši vertė, padauginta 

iš surinktų kristalų skaičiaus. 

 

 

2.1966  „Magiška Orbita“ („The Magic Orb“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Magiška Orbita“ – 7 būgnų, 7 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sudarant laiminčias kombinacijas laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius 

simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir „laikyk ir laimėk sklaidos“ („hold & win scatter“) 

simbolius. 

• Laimėjimai suteikiami už 5 arba daugiau horizontaliai, vertikaliai arba abiem kryptimis 

besiliečiančių sutampančių simbolių. 

• Laimėjimo simboliai pašalinami ir iškritę nauji simboliai užpildo tuščias vietas, išskyrus 

magiškos orbitos poziciją. 

• Premijos simboliai gali atsirasti visuose būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikyk ir Laimėk Pakartotiniai Sklaidos Sukimai („Hold & Win Scatter Respins“) 

 

• Būgnuose atsiradus 5 ar daugiau laikyk ir laimėk sklaidos simboliams aktyvuojama laikyk ir 

laimėk pakartotinių sklaidos sukimų funkcija. 

• Matuoklyje gali būti renkami simboliai, kurie vėliau suteikia prizus: 

o Vidutiniam („Minor“) prizui laimėti reikia 15 ir daugiau sklaidos simbolių; 

o Dideliam („Major“) prizui laimėti reikia 30 ir daugiau sklaidos simbolių; 

o Mega („Mega“) prizui laimėti reikia 40 ir daugiau sklaidos simbolių. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 10 € 

Maksimali laimėjimo suma: 207 764 € 



22 

 

o Galimi prizai, surinkus atitinkamą sklaidos simbolių skaičių: 

o Mažas („Mini“) – x25 pagrindinio statymo suma; 

o Didelis („Major“) – x50 pagrindinio statymo suma; 

o Maksimalus („Maxi“) – x100 pagrindinio statymo suma; 

o Mega („Mega“) – x250 pagrindinio statymo suma. 

• Pakartotiniai sukimai baigiami, kai lošėjas surenka 40 simbolių. 

 

Magiška Orbita („The Magic Orb“) 

 

• Magiškos orbitos simbolis nusileidžia būgnų viduryje simbolių griūties metu („cascade“). Bet 

kokio sukimo metu šis simbolis gali aktyvuoti vieną iš šių funkcijų: 

o Transformacija („Transform“) – atsitiktiniu būdu parinktas simbolis yra paverčiamas 

kitu, kad būtų suformuotas laimėjimas. 

o Laukinis („Wild“) – pridedami laukiniai simboliai, kad suformuotų laimėjimą. 

o Daugiklis („Multiplier“) – tam tikrai lošimo trukmei suteikiamas x2, x3, x5 arba x10 

daugiklis. 

o Destrukcija („Destruction“) – sudaužo visus mokamus simbolius, išskyrus vieną. 

o Nemokamų kritimų premija („Free Drops Bonus“) – nemokamų kritimų premijos 

simbolis, pasirodęs būgnuose, aktyvuos premijos lošimą. 

o Laikyk ir Laimėk („Hold & Win“) – lošimo laukelyje pasirodžius laikyk ir laimėk 

piktogramai, aktyvuojamas laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų lošimas. 

• Magiškos orbitos padėtis neprisideda prie laimėjimų ir nepasikeičia į jokius simbolius 

laimėjimams sudaryti. 

• Magiškos orbitos funkcija gali padauginti nuo 1 iki 19 laukinių simbolių laukinių 

modifikacijos („Wild Modifier“) metu. 

 

 

2.1967 „Plėšikaujantys Piratai: Laikyk ir Laimėk“ („Plunderin‘ Pirates: Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Plėšikaujantys Piratai: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3-6 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus auksinės monetos 

(„golden coin“) simbolius, kad būtų sudarytos laiminčios kombinacijos.  

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 175 950 € 
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• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Plėšikaujančių Pakartotiniai Sukimai 

 

• 5 ar daugiau auksinės monetos simbolių aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją, kuris 

suteikia pradinius 3 pakartotinius sukimus. 

• Funkcijos metu lošime dalyvauja tik monetos („coin“) simboliai ir kiekvieną kartą iškritus 

naujam simboliui, pakartotiniai sukimai atstatomi į 3. 

• Pakartotinių sukimų funkcija yra baigta, kai išnaudojami visi pakartotiniai sukimai arba visos 

galimos pozicijos užpildomos monetos simboliais. 

 

Grobio Padidinimas („Booty Boosters“) 

 

• Pakartotinių sukimų funkcijos metu būgnuose gali iškristi skirtingų spalvų monetos („Coin“) 

simboliai. 

• Kiekvienas monetos simbolis turi savo padidinantį poveikį ir yra aktyvuojamas jam iškritus. 

• Iškritusios padidinančios monetos („booster coins“) atstato pakartotinių sukimų skaitiklį. 

• Sidabrinės monetos („Silver Coin“) simboliai surenka bet kokio iškritusio auksinės monetos 

(„golden coin“) simbolio vertes, kurios lieka lošimo laukelyje. 

• Žalios monetos („Green Coin“) simboliai išsiplečia per 3 būgnus ir 3 eilutes lošimo laukelyje, 

kai žalios monetos simbolis yra centrinėje lošimo laukelio vietoje. Žalios monetos simbolis 

padidina monetos simbolį vienu daugiklio lygiu.  

• Mėlynos monetos („Blue Coin“) simboliai atrakina papildomą eilutę (maksimaliai iki 3 

papildomų eilučių).  

• Violetinės monetos („Purple Coin“) simboliai surenka bet kokių iškritusių auksinės ir 

sidabrinės monetų simbolių vertes.  

• Visos monetų simbolių vertės grynaisiais išlieka, net jei jos buvo surinktos naudojant 

sidabrinės arba violetinės monetų simbolius.  

• Galimos vertės plėšikaujančių pakartotinių sukimų metu yra tokios (dauginama iš statymo 

vertės): x0.25, x0.5, x0.75, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x10, x15, x20, x25, x30 ir x40. 

• Jei iškrenta bet koks auksinės monetos simbolis arba padidinamas iki didžiausios sumos 

(visas statymas x40), neatliekamas joks padidinimas. 

• Bet kuris iškritęs auksinės monetos simbolis išlieka vietoje ir atstato pakartotinius sukimus. 

• Vienu metu gali nusileisti kelių spalvų monetos. Jei visos keturios nusileistų kartu, jų 

įjungimo tvarka būtų žalia > sidabrinė > violetinė > mėlyna. 

 

Sprogstantys Modifikatoriai („Explosive Modifiers“) 

 

• Įprastų sukimų metu kapitono („The Captain“) simbolis gali išmesti bombas ir transformuoti 

simbolius į vieną iš trijų rezultatų: 
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o Pridedami laukiniai simboliai – bombos bus dedamos ant būgnų ir visas šias pozicijas 

pavers laukiniai simboliais.  

o Simbolių pagerinimas – bombos bus padėtos būgnuose ir pavers visas šias pozicijas į 1 iš 

2 didelės išmokos simbolių, garantuojančių laimėjimą; 

o Premijos („Bonus“) pridėjimas – bombos pridės 1–3 auksinės monetos simbolius, 

aktyvuojančius plėšikaujančius pakartotinius sukimus.   

 

 

2.1968 „Velnio Laukiniai“ („Deuces Wild“) 
 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas lošiamas su kortų kalade iš 52 kortų, o dviakės yra laukinės („Wild“).  

• Po kiekvieno lošimo kaladė išmaišoma.  

• Išmokamas tik už didžiausią laiminčią kortų kombinaciją.  

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas renkasi monetos vertę. Lošimo pradžioje išdalijamos 5 

kortos ir rodomos virš lošimo mygtukų. Lošėjas gali laikyti bet kurią išdalintą kortą. Bet kuri 

korta, kuri neužlaikoma, pakeičiama nauja korta iš likusių kaladėje. 

• Laimėjus lošimą, naudojantis lažybų funkcija, lošėjas gali padvigubinti laimėtą sumą. 

Kiekvienam lažybų lošimui sumą galima padvigubinti iki 5 kartų. Po kiekvieno sėkmingo 

spėjimo lošėjas gali pasiimti savo laimėjimą; jei neatspėja teisingai, prarandama suma, su 

kuria buvo lošiamas lažybų lošimas. 

• Laiminčioms kombinacijoms sudaryti naudojamos kortos yra 2 (laukinės „Wild“), 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, valetas, karalienė, karalius, tūzas. Tūzą taip pat galima įskaityti kaip 1 eilėje. 

Dviakės yra laukinės („Wild“) ir pakeičia bet kokią kitą kortą. 

• Visos kortos yra keturių rūšių: pikai, būgnai, širdys ir kryžiai. 

• Kortos, naudojamos lažybų funkcijos lošime yra: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valetas, dama, 

karalius ir tūzas. Visos rūšys turi vienodą vertę. 

 

Kortų Kombinacijų Tipai: 

 

• Paprasta Karališka Spalva – kortos nuo dešimtakės iki tūzo, visos vienodos spalvos. 

Pavyzdys: 10 (širdys), J (širdys), Q (širdys), K (širdys), tūzas (širdys) 

• Keturios Dviakės – keturios dviakės ir bet kokia kita korta. Pavyzdys: 2 (širdys), 2 (kryžiai), 

2 (būgnai), 2 (vynai), 7 (kryžiai) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 40 000 € 
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• Laukinė Karališka Spalva – kortos nuo dešimties iki tūzo, visos vienos rūšies, kur laukinės 

(„Wild“) dviakės pakeičia bet kokias kortas. Pavyzdys: Tūzas (būgnai), 10 (būgnai), 2 

(kryžiai), Q (būgnai), 2 (širdys) 

• Penkios Vienodos – penkios to paties skaičiaus kortos, kuriose laukinės dviakės („Wild“) taip 

pat atstoja tą skaičių. Pavyzdys: 6 (širdys), 6 (vynai), 6 (kryžiai), 2 (vynai), 2 (būgnai) 

• Spalvos Eilė – penkios iš eilės einančios tos pačios rūšies kortos, gali įeiti laukinės („Wild“) 

dviakės. Pavyzdys: 10 (būgnai), 9 (būgnai), 8 (būgnai), 2 (vynai), 6 (būgnai) 

• Keturios Vienodos – keturios iš eilės einančios tos pačios vertės kortos, gali įeiti laukinės 

(„Wild“) dviakės. Pavyzdys: 5 (kryžiai), 2 (širdys), 5 (vynai), 5 (būgnai), bet kuri korta 

• Pilnas Namas – trys iš eilės einančios tos pačios vertės kortos ir pora, gali įeiti laukinės 

(„Wild“) dviakės. Pavyzdys: K (kryžiai), K (būgnai), K (širdys), 4 (vynai), 4 (kryžiai) 

• Spalva – penkios ne iš eilės einančios tos pačios rūšies kortos, gali įeiti laukinės („Wild“) 

dviakės. Pavyzdys: K (būgnai), 2 (vynai), 6 (būgnai), 9 (būgnai), 3 (būgnai) 

• Eilė – penkios iš eilės einančios, bet ne tos pačios rūšies kortos, gali įeiti laukinės („Wild“) 

dviakės. Pavyzdys: 5 (širdys), 6 (kryžiai), 7 (širdys), 8 (vynai), 9 (kryžiai) 

• Trys Vienodos – trys iš eilės einančios tos pačios vertės kortos, gali įeiti laukinės („Wild“) 

dviakės. Pavyzdys: 9 (kryžiai), 9 (būgnai), 9 (vynai), tūzas (širdys), 8 (vynai) 

 

Išmokėjimai: 

 

Kombinacija 1 moneta 2 monetos 3 monetos 4 monetos 5 monetos 

Paprasta Karališka Spalva 250 500 750 1000 4000 

Keturios Dviakės 200 400 600 800 1000 

Laukinė Karališka Spalva 25 50 75 100 125 

Penkios Vienodos 15 30 45 60 75 

Spalvos Eilė 10 20 30 40 50 

Keturios vienodos 4 8 12 16 20 

Pilnas Manas 3 6 9 12 15 

Spalva 3 6 9 12 15 

Eilė 2 4 6 8 10 

Trys Vienodos 1 2 3 4 5 

 

 

2.1969 „Kylantis Samurajus: Laikyk ir Laimėk“ („Rising Samurai: Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kylantis Samurajus: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3-7 eilučių ir 3087 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. 15 € 

Maksimali laimėjimo suma: 243 229 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų („free 

spins“) ir samurajaus monetos („samurai coin“) simbolius. Laukiniai simboliai gali atsirasti 

tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 3 ar daugiau nemokamų sukimų simbolių, iškritusių būgnuose, aktyvuoja nemokamų sukimų 

funkciją: 

o 3 nemokamų sukimų simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų; 

o 4 nemokamų sukimų simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų; 

o 5 nemokamų sukimų simboliai aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai. 

• Samurajaus stiprintuvo („Samurai Booster“) simboliai gali iškristi nemokamų sukimų lošimo 

metu,  tačiau būgnuose neišlieka.  

• Lošimo laukelyje atsiradus samurajaus stiprintuvo simboliams būgnai lieka išsiplėtę arba 

garantuojamas daugiklis. 

• Daugiklis gali padidėti tik iki x4. Visi prizai padauginami iš esamo sukimo aktyvaus 

daugiklio. 

• Kai surenkami 3 tokie patys stiprintuvo („Booster“) simboliai, toks stiprintuvo simbolis 

nebeiškris aktyviame būgne. 

 

Kylančio Samurajaus Pakartotiniai Sukimai („Rising Samurai Respins“) 

 

• Būgnuose atsiradus 5 ar daugiau samurajaus monetos simboliams aktyvuojama kylančio 

samurajaus pakartotinių sukimų funkcija, kuri suteikia pradinius 3 sukimus. 

• Funkcijos metu bet koks samurajaus monetos simbolis, atsidūręs lošimo ekrane, lieka savo 

vietoje ir iš naujo aktyvuoja pakartotinius sukimus. 

• Pakartotinių sukimų funkcijos metu gali būti skiriami prizai: 

o Samurajaus monetos aktyvuoja x1, x2, x3, x4, x5, x6, x8, x10 daugiklius; 

o Mini („Mini“) puodas – x25; 

o Didelis („Major“) puodas – x50; 

o Maksimalus („Maxi“) puodas – x100; 

o Grandiozinis („Grand“) puodas – x250. 

 

Samurajaus Sustiprintojai 
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• Tiek nemokamų sukimų, tiek pakartotinių sukimų funkcijų metu būgnuose gali iškristi 

ypatingi sustiprinančių monetų simboliai, atrakinantys papildomas eilutes arba padidinantys 

galutinius laimėjimus: 

o Strėlės monetos („Arrow Coin““) simbolis – iškrenta tik ant 1 būgno ir atrakina 

papildomą eilutę ant 2, 3 ir 4 būgnų, daugiausia 3 papildomas eilutes. 

o X monetos („X Coin“) simbolis – iškrenta tik ant 5 būgno ir padidina laimėjimo daugiklio 

lygį 1.  

• Visi prizai padidinami funkcijos pabaigoje; 

• Kai surenkami trys tokie patys sustiprinančios monetos simboliai, tokie simboliai aktyviame 

būgne nebeiškrenta.  

 

Katana Modifikatorius 

 

• Bet kurį sukimą, kuris yra laimintis, būgnuose gali pasirodyti kylančio samurajaus simbolis 

ir suteikti vieną iš šių prizų: 

o Laimintį sukimą; 

o Pakartotinių sukimų premiją; 

o Nemokamų sukimų premiją. 

 

 

2.1970 „Trigubi Prabangūs Vaisiai Mega Keliai“ („Triple Fruit Deluxe Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Trigubi Prabangūs Vaisiai Mega Keliai“ – 6 būgnų, 3-7 eilučių ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už greta esančius simbolius iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1 būgno, 

nepriklausomai nuo dydžio. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus deimanto („diamond“), 

paslapties („mystery“) ir premijos („bonus“) simbolius. 

• Laukiniai simboliai gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose viršutinėje stebėjimo priemonėje. 

• Paslapties simboliai virsta bet kokiu simboliu, išskyrus laukiniu, deimanto arba premijos 

simboliu. Paslapties simboliai taip pat gali virsti tais pačiais simboliais. Paslapties simboliai 

gali atsirasti tik mega paslapties būgnuose. 

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

būgno, virš kurio ji yra. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 6 € 

Maksimali laimėjimo suma: 180 616 € 
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• Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų laimėjimus. Bet koks rodomas laimėjimas 

aktyvuoja simbolių griūtį („Cascade“). Simboliai laiminčiose kombinacijose sprogsta ir nauji 

simboliai iškrenta atitinkamoje padėtyje. Šis procesas tęsis tol, kol nebesusidarys nauji 

laimėjimai. 

• Laimingi simboliai horizontalioje viršutinėje stebėjimo priemonėje bus pakeisti simboliais, 

perstumiamais iš dešinės į kairę. 

• Deimanto simboliai negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokie laimėjimai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• 3 deimantų simboliai būgnuose suteikia 15 nemokamų sukimų. 

• Už kiekvieną papildomą deimanto simbolį nemokamų sukimų funkcijos metu bus suteikti 

papildomi 5 sukimai (maksimaliai 30). 

• Nemokamų sukimų lošimo metu bus 3 būgnai: pagrindiniai būgnai, kuriais visada bus 

lošiama, ir du užrakinti mega paslapties ir mega maksimalūs mega  kelių būgnai. 

• Surinkus 3 raudonos žvaigždės premijos („Red Star Bonus“) simbolius atrakinami mega 

paslapties simbolių būgnai vienam sukimui su aktyviu modifikatoriumi.  

• Surinkus 3 geltonos žvaigždės premijos („Yellow Star Bonus“) simbolius atrakinami mega 

maksimalūs mega kelių būgnai vienam sukimui su aktyviu modifikatoriumi.  

• Abu būgnus galima aktyvuoti kartu, tokiu atveju mega paslapties būgnais lošiama pirmiausia. 

Užbaigus bet kurį būgną, jis užsirakins ir lošėjas turės surinkti dar 3 premijos simbolius, kad 

jį vėl aktyvuotų. 

 

Neribotas Daugiklis 

 

• Neribotas laimėjimo daugiklis yra aktyvus nemokamų sukimų metu. 

• Po kiekvieno simbolių griūties laimėjimo, gauto nemokamų sukimų metu, daugiklis padidės 

x1. 

• Naujas daugiklis bus taikomas sekančiam nemokamo sukimo laimėjimui, nesvarbu, ar jis bus 

gautas tos pačios simbolių griūties serijos metu, ar vėlesnio nemokamų sukimų metu. 

 

 

2.1971 „Auksinio Džokeris Dvigubai“ („Golden Joker Double Up“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 181 860 € 
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„Auksinio Džokeris Dvigubai“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 1024 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sudarant laiminčias kombinacijas, laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus 

simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir tik po vieną simbolį ant būgno. 

• Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai gali turėti x2 arba x3 daugiklį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Ratas („Bonus Wheel“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių būgnuose aktyvuoja premijos rato funkciją: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 1 rato sukimą; 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 2 rato sukimus; 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 3 rato sukimus. 

• Kiekvieną kartą pasukus premijos ratą bus skiriamas piniginis prizas arba nemokami sukimai. 

• Visi prizai, laimėti premijos rato funkcijos metu, bus pridėti prie bendro laimėjimo funkcijos 

pabaigoje. 

• Kiekviename premijos rato sukime lošėjas gali laimėti vieną iš šių 8 variantų: 

o Piniginiai prizai – grandiozinis („GRAND“) 10000 monetų, didelis („MAJOR“) 2000 

monetų arba mini („MINI“) 1000 monetų. 

o Nemokami sukimai – 15, 12, 10 arba 8. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti tik premijos rato funkcijos metu. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu didžiausios išmokos auksinis Džokeris („Golden Joker“) 

simbolis pasirodo atskirai arba sublokuotas. 

 

 

2.1972 „Muškietininkas Mega Keliai“ („Musketeer Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 12 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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„Muškietininkas Mega Keliai“ – 6 būgnų, 2-7 eilučių ir 117 649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už greta esančius simbolius iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1 būgno. 

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus premijos („bonus“) 

arba paslapties („mystery“) simbolius.  

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

• Paslapties simbolis virsta tuo pačiu įprastu simboliu, kuris prisidės prie laiminčių simbolių 

derinio. 

• Muškietininko („Musketeer“) simbolis pakeičia daugiausiai išmokantį simbolį būgnų 

rinkinyje. 

• Kiekvienas laimintis simbolis yra simbolių griūties funkcijos dalis ir yra pakeičiamas iš 

viršaus krentančiais naujais simboliais. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Surinkus 4 premijos simbolius bet kurioje būgnų vietoje aktyvuojami 5 nemokami sukimai. 

• Už kiekvieną papildomą premijos simbolį, atsiradusį nemokamų sukimų lošime, bus 

suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas (maksimaliai 7). 

• Nemokamų sukimų metu yra 4 būgnų rinkiniai.  

• Šios funkcijos metu yra neribotas didėjantis daugiklis, tačiau jis galioja tik tame būgnų 

rinkinyje, kuriame yra laimėjimas.  

• Nemokamų sukimų lošimo metu taip pat galima aktyvuoti premijos garanto („Bonus 

Guarantee“) funkciją, kuri suteikia 3 papildomus nemokamus sukimus, jei lošėjas laimi 

mažiau nei 10 kartų didesnį statymą.  

• Šią funkciją galima aktyvuoti tik vieną kartą. 

• Jei „visi už vieną super“ („All4One Super Symbol“) simbolis  pasirodo bet kur sukimo metu, 

po visų laimėjimų apskaičiavimo, visiems būgnų rinkiniams pritaikomas didžiausias 

daugiklis. Už tokį simbolį skiriamas 1 papildomas nemokamas sukimas.  

 

Visi Už Vieną („All4One“) 

 

• Tai 4 krypčių laimėjimo būdų lošimas, kurio  metu lošiama su 4 būgnų rinkiniais. Šį specialų 

lošimą galima aktyvuoti tik paspaudus „All4One“ mygtuką.  

• Funkcijos metu Rišeljė („Richelieu“) simbolis yra pakeičiamas keturiais muškietininkų 

personažų simboliais, kurių kiekvienas matomas tik atskirame būgnų rinkinyje. 

• Bendras funkcijos metu gautas laimėjimas yra visų laimėjimų, gautų kiekviename atskirame 

būgnų rinkinyje, suma. 
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2.1973 „Merlino Kerštas Mega Keliai“ („Merlins Revenge Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

„Merlino Kerštas Mega Keliai“ – 6 būgnų, 2-7 laimėjimo būdų ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už greta esančius simbolius iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1 būgno, 

nepriklausomai nuo dydžio. 

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

simbolius, išskyrus premijos („bonus“) ir paslapties („mystery“) simbolius. 

• Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Paslapties simboliai gali būti pakeisti į bet kokius kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir 

laukinius. Paslapties simbolis gali virsti tuo pačiu simboliu. 

• Paslapties simbolis taip pat yra nemokamų sukimų simbolis. 

• Kiekvienos laiminčios kombinacijos metu įvyksta simbolių griūtis („cascade“), kurios metu 

laimintys simboliai yra pašalinami iš būgnų, o nauji simboliai, nusileidžia iš viršaus ir 

pakeičia jų vietas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Būgnuose iškritus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. 

• Nemokamų sukimų lošimo metu yra renkami simboliai, kurie suteikia papildomus 

nemokamus sukimus ir padidina minimalų laimėjimo būdų skaičių. 

• Surinkus visus reikiamus simbolius, lygis bus pakeistas į aukščiausią simbolį. 

• Renkamas bet kuris reikiamas specialusis simbolis, kuris pasirodo ekrane. Jis neturi sudaryti 

laimėjimo kombinacijų, kad būtų surinktas. 

• Rinkimui reikalingi simboliai prasideda žemiausiu simboliu ir per kiekvieną lygį pereina prie 

kito simbolio: 

o Surinkus 20  simbolių suteikiami 4 papildomi nemokami sukimai; 

o Surinkus 20  simbolių suteikiami 4 papildomi nemokami sukimai ir 500 laimėjimo 

būdų; 

o Surinkus 15  simbolių suteikiami 4 papildomi nemokami sukimai ir 500 laimėjimo 

būdų; 

o Surinkus 15  simbolių suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai ir 1000 laimėjimo 

būdų; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 8 € 

Maksimali laimėjimo suma: 231 907 € 
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o Surinkus 12  simbolių suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai ir 1000 laimėjimo 

būdų; 

o Surinkus 12  simbolių suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai ir 2000 laimėjimo 

būdų; 

o Surinkus 10  simbolių suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai ir 5000 laimėjimo 

būdų; 

o Surinkus 10  simbolių suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai ir 10000 laimėjimo 

būdų; 

o Surinkus 8  simbolius suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas ir 50000 

laimėjimo būdų; 

o Surinkus 8  simbolius suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas ir 117649 

laimėjimo būdai. 

 

 

2.1974 „Džino Pakilimas“ („Rise of the Genie“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Džino Pakilimas“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sudarant laiminčias kombinacijas laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti kitus simbolius. 

Laukiniai simboliai atsiranda tik 2 būgne. 

• Laimėjimai suteikiami, kai vienoje iš penkių laiminčių linijų pasirodo du arba trys vienodi 

simboliai. 

• Lošime yra rodomos laimėjimų kopėčios; kiekviena laiminčių simbolių kombinacija didina 

prizą pinigų puode ir pakelia vienomis iš trijų lošimo automato prizų kopėčių. 

• Kopėčios rodomos, kaip pinigų vertės, tačiau jos suteikia tik daugiklius laimėjimams: 

o Kairiosios kopėčios – 2,5x sukimo statymas už pakopą – maksimalus 50x sukimo statymo 

prizas; 

o Centrinės kopėčios – 25x sukimo statymas už pakopą – maksimalus 500x sukimo statymo 

prizas; 

o Dešiniosios kopėčios – 6x sukimo statymas už pakopą – maksimalus 120x sukimo 

statymo prizas. 

 

Pinigų Puodas 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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• Sumokėti prizai visada saugomi pinigų puode, kurį galima ištuštinti naudojant ekrane 

esančius valdiklius: 

o Surinkimas – surenka visą pinigų puodą. Įjungus momentinį mokėjimą, pereinama prie 

„Surinkti viską“. 

o Sukimas: Vieną kartą sukti 3 būgnų ir 3 eilučių dydžio būgnus. 

o Lošimas: Lošimas laikomas sukimu ar sukimais, kurie padidina pinigų puodo vertę nuo 

0, ir baigiamas, kai pinigų puodas ištuštėja. 

• Pinigų puodo vertė yra visų turimų kopėčių pasiektų pakopų verčių suma. Prizai iki 

momentinių mokėjimų visada laikomi pinigų puode, kurį galima visiškai ištuštinti 

naudojantis ekrane esančiais valdikliais ir kuris išmokamas automatiškai. Lygis kopėčiose 

prarandamas surinkus pinigų puodą. 

• Visos išmokos, gautos pasirinkus bet kurią iš šių galimybių, išmokamos automatiškai. 

Lošėjas gali prarasti visą pinigų puodą, jei džinas pasirodys prieš paspaudžiant mygtuką 

„Surinkti“. 

• Prieš lošėjui keičiant statymą, pinigų puodas visada turi būti tuščias. 

• Surinkus grynųjų pinigų puodą, bus suteikti visi momentinių mokėjimų prizai, kurie tuo metu 

rodomi momentinių išmokų skydelyje, jei taikoma. 

• Lošėjas negali keisti statymo, o lošimas laikomas baigtu tik tada, kai pinigų puodas ištuštėja. 

 

Džinas 

 

• Džinas gali nusileisti bet kurio sukimo metu. Pirmiausia ims veikti lempa, o tada džinas gali 

būti visiškai matomas. 

• Jei džinas pasirodo ant viso būgno, jis iš naujo nustato visus prizus ir pinigų puodą, o lošėjas 

pralaimi. 

 

 

2.1975 „Vilko Kanjonas: Laikyk ir Laimėk“ („Wolf Canyon: Hold & Win”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vilko Kanjonas: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčios kombinacijos eilėse visada sudaromos iš kairės į dešinę.  

• Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 

• Išmokamas didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 222 200 € 
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• 3 totemo laukiniai („totem wild“) simboliai, atsidūrę tame pačiame būgne, išsiplės ir taps 

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

būgnuose. 

• Sukrauti laukiniai („Stacked wilds“) simboliai bus skaičiuojami, kaip 3 laukiniai simboliai. 

• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus pinigų mėnulio („cash 

moon“) ir vilko kanjono sklaidos („wolf canyon scatter“) simbolius, jog būtų sudarytos 

laiminčios kombinacijos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sapnų Gaudyklė („Dreamcatcher“) 

 

• Bet kurio laiminčio sukimo metu gali būti atsitiktinai aktyvuota sapnų gaudyklės funkcija, 

kuri suteikia momentinius daugiklius: 8x, 88x, 888x arba 8 888x. 

• Lošimo metu sapnų gaudyklės simbolis gali drebėti, tačiau tai negarantuoja funkcijos 

aktyvavimo. 

 

Vilko Funkcijos Pasirinkimas 

 

• 3 vilko kanjono sklaidos simboliai, atsiradę 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja vilko pasirinkimo 

funkciją. 

• Lošėjas renkasi vilko simbolį, kad atskleistų nemokamų sukimų arba „laikyk ir laimėk“ 

(„hold &win“) funkciją. 

• Jei lošėjas laimi „laikyk ir laimėk“ funkciją, kai jokie pinigų mėnulio simboliai nėra rodomi 

lošime, funkcija aktyvuosis. 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Aktyvavus nemokamų sukimų funkciją, lošėjui bus suteikti 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų 

su papildomais 25, 50, 75 arba 100 laukinių simbolių. 

• Funkcijos metu iškritus 3 vilko kanjono sklaidos simboliams pakartotinai aktyvuojama 

pradinė nemokamų sukimų suma. 

 

Laikyk ir Laimėk 

 

• Aktyvavus 5 ar daugiau pinigų mėnulio simbolių bet kurioje būgnų vietoje, „laikyk ir laimėk“ 

funkcija suteikia 3 pakartotinius sukimus su likusiomis grynųjų pinigų vertėmis. 

• „Laikyk ir laimėk“ funkciją taip pat galima laimėti vilko funkcijos pasirinkimo metu. 

• Šios funkcijos metu dalyvauja tik pinigų mėnulio simboliai ir kiekvieną kartą iškritus naujam 

simboliui, pakartotiniai sukimai nustatomi ties 3. 

• Mini („Mini“), vidutiniai („Minor“) ir dideli („Major“) specialieji pinigų mėnulio simboliai 

taip pat gali iškristi, kaip aktyvavimo dalis arba funkcijos „laikyk ir laimėk“ metu: 

o Mini – 30x bendro statymo suma; 
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o Vidutinis – 100x bendro statymo suma; 

o Didelis – 500x bendro statymo suma; 

o Grandiozinis („Grand“) – 1000 x viso statymo suma. 

• Jei funkcijos metu užpildomos visos vietos, grandiozinis prizas bus įteiktas ir pridėtas prie 

viso laimėjimo. 

• Jei pakartotinių sukimų skaičius lieka nulis, funkcija pasibaigia ir bus suteiktas laimėjimas. 

• Pinigų mėnulio simbolis turi atsitiktines vertes nuo 1x iki 500x statymo suma. 

• Galimos vertės „laikyk ir laimėk“ funkcijos metu, padaugintos iš statymo vertės, yra tokios: 

1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x, 15x, 25x, 30x, 40x, 50x, 100x, 250x, 375x, 500x. 

 

 

2.1976 „Pirmos Rankos Bakara“ („First Person Baccarat“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Pirmos Rankos Bakara“ – stalo lošimas, kurio tikslas numatyti, kieno kortos laimės pasirenkant 

reikšmę, artimiausią 9. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas lošiamas aštuoniomis standartinėmis 52 kortų kaladėmis. Kortų reikšmės yra šios: 

• Tūzai yra mažiausios kortos, jos vertos po 1 tašką. 

• Kortos nuo 2 iki 9 yra vertos savo nominalo. 

• Dešimtakė ir figūros (valetai, damos ir karaliai) vertos 0. 

• Kortos pašalinamos po kiekvieno sumaišymo. Pradėjus naudoti naują kortų dalytuvą, iš 

dalytuvo ištraukiama viena atversta korta. Sudeginti skirtų kortų skaičius priklauso nuo 

pirmosios ištrauktos kortos nominalios vertės. Kortos rūšis (širdys, vynai, kryžiai ar būgnai) 

reikšmės neturi. 

• Prieš kiekvieną dalijimą reikia statyti, kas laimės etapą ir surinks 9 artimiausią reikšmę – 

Lošėjas („Player“), Bankininkas („Banker“) ar bus lygiosios („Tie“). 

• Po dvi kortas išdalijama Lošėjui ir Bankininkui. 

• Jei Lošėjas ir Bankininkas turi vienodos vertės kombinacijas, etapas baigiasi lygiosiomis. 

Laimi statymai už Lygiąsias, statymai už Lošėją arba Bankininką paimami (grąžinami). 

• Kiekvienos kombinacijos vertė skaičiuojama atmetant dešimčių skaičių (jei ji yra 10 ar 

daugiau). Pavyzdžiui, 7 ir 9 vertės kombinacija Bakara yra verta tik 6 (kadangi 16 –10 = 6). 

Taip pat kortos su figūromis ir 9 vertė yra 9. 

• Jei Lošėjas arba Bankininkas iš pirmų dviejų kortų kombinacijos surenka 8 arba 9 

(„natūralus“ 8 arba 9), papildomos kortos nebedalijamos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 15 000 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Jei Lošėjas ir Bankininkas po pirmųjų dviejų kortų kombinacijos surenka 0–7, vadovaujamasi 

„Trečiosios kortos taisykle“, pagal kurią nusprendžiama, ar kam nors reikia trečiosios kortos. 

Lošėjas visuomet pradeda pirmas. 

 

Lošėjo kortų kombinacija: 

 

Pirmųjų dviejų lošėjo kortų kombinacija 
 

0-1-2-3-4-5 Lošėjas ima trečią kortą. 

6-7 Lošėjas susilaiko. 

8–9 („natūralus“) Trečioji korta niekam nedalijama. 

 

Bankininko kombinacija: 

 

Pirmosios dvi 

Bankininko 

kortos 

Trečiosios Lošėjo ištrauktos kortos vertė 

Nėra 

trečiosios 

kortos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 I I I I I I I I I I I 

1 I I I I I I I I I I I 

2 I I I I I I I I I I I 

3 I I I I I I I I I S I 

4 I S S I I I I I I S S 

5 I S S S S I I I I S S 

6 S S S S S S S I I S S 

7 S S S S S S S S S S S 

8 S S S S S S S S S S S 

9 S S S S S S S S S S S 

 

I – imti; S – susilaikyti. 

 

Papildomi Statymai: 

 

Papildomas statymas Aprašymas 

Lošėjo pora („P Pair“) Laimima, jei pirmosios dvi Lošėjui padalintos kortos sudaro porą. 

Bankininko pora („B 

Pair“) 

Laimima, jei pirmosios dvi Bankininkui padalintos kortos yra pora. 

Tobula pora („Perfect 

Pair“) 

Laimima 25:1, jei Bankininkui arba Lošėjui padalijamos vienodos pirmosios 

dvi kortos (vienodos rūšies ir vertės). 

Laimima 200:1, jei Bankininkui ir Lošėjui padalijamos vienodos pirmosios dvi 

kortos (vienodos rūšies ir vertės). 

Bet kuri pora („Either 

Pair“) 

Laimima, jei Bankininkas arba Lošėjas turi poros kombinaciją. 

Super 6 („Super 6“) Išmoka 15:1, jei Bankininkas laimi su 6 taškais. Norint atlikti papildomą 

statymą prieš tai reikia atlikti pagrindinį statymą (lošėjas/bankas/lygiosios). 
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Lošėjo premija („P 

Bonus“) 

Laimima, kai Lošėjas laimi etapą surinkęs natūralų 8 arba 9 arba bent jau 

keturiais taškais. 

Bankininko pora („B 

Bonus“) 

Laimima, kai Bankininkas laimi etapą surinkęs natūralų 8 arba 9 arba bent jau 

keturiais taškais. 

 

Išmokėjimai: 

 

Statymas Išmoka 

Lošėjas 1:1 

Bankininkas *1:1 

0,5:1, jei laimi su 6 taškais 

Lygiosios 8:1 

Lošėjo pora 11:1 

Bankininko pora 11:1 

Tobula pora Viena pora: 25:1 

Dvi poros: 200:1 

Bet kuri pora 5:1 

Super 6 15:1 

Lošėjo / Bankininko premija Kombinacijų tikimybės: 

Ne „natūrali“ pergalė 9 taškais, 30:1 

Ne „natūrali“ pergalė 8 taškais, 10:1 

Ne „natūrali“ pergalė 7 taškais, 6:1 

Ne „natūrali“ pergalė 6 taškais, 4:1 

Ne „natūrali“ pergalė 5 taškais, 2:1 

Ne „natūrali“ pergalė 4 taškais, 1:1 

„Natūrali“ pergalė, 1:1 

„Natūralios“ lygiosios. 

* Išmokėjimas už Bankininko „Banker“ statymą Be Komisijos Bakara „No Commission Baccarat“. 

 

 

2.1977 „Čili Medžiotojas“ („Chilli Hunter“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Čili Medžiotojas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) ir čili 

pipiro („Chilli“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai: 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 12 nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų premijos negalima aktyvuoti pakartotinai.  

• Nemokamų sukimų premija prasideda su dviem būgnų rinkiniais. Jei nemokamų sukimų 

metu surenkami 9 čili pipiro simboliai, atrakinamas trečiasis būgnų rinkinys, visų būgnų 

rinkinių penktasis būgnas turi tik laukinius simbolius. Jei nemokamų sukimų metu surenkama 

14 čili pipiro simbolių, atrakinamas ketvirtasis būgnų rinkinys, visų būgnų rinkinių ketvirtasis 

ir penktasis būgnas turi tik laukinius simbolius. Jei nemokamų sukimų metu surenkama 30 

čili pipiro simbolių, visi būgnų simboliai tampa laukiniais simboliais. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1978 Liepsnojantis Perlas“ („Burning Pearl“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Liepsnojantis Perlas“ - 5 būgnų, 5 linijų ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. 

• Lošimas turi 12 paprastų simbolių, laukinį drakono („Wild Dragon“) (gali atsirasti tik ant 2 

ir 4 būgnų), sklaidos („Scatter“) auksinės monetos ir laukinį perlo („Wild Pearl“) simbolį 

(gali atsirasti tik ant 3 būgno). 

• Lošime laukiniai simboliai yra išsiplečiantys. Tai reiškia, kad išsukus laukinį simbolį jis 

išsiplečia per visą būgną ir pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų metu išsuktas laukinis perlo simbolis išsiplečia 3 būgne, išsuktas laukinis 

drakono simbolis išsiplečia 2 arba 4 būgne ir lieka iki nemokamų sukimų pabaigos. 

• Nemokamus sukimus galima aktyvuoti pakartotinai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1979 „Liepsnojančio Perlo Skaičiai“ („Burning Pearl Numbers“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Liepsnojančio Perlo Skaičiai“ – lošimas su 90 kamuoliukų, kurį galima lošti su ne daugiau kaip 4 

kortelėmis, kurių kiekvienoje yra 15 atsitiktinių numerių, kuriuos priskiria lošėjas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Spustelėjus ant kortelių, prieš pradedant lošimą, lošėjas gali atsitiktine tvarka keisti skaičius. 

Lošime yra 12 laimėjimo figūrų, kiekvienos jų prizas yra skirtingas. 

• Lošimas pradedamas ištraukus 30 skaičių. Jei ištraukti skaičiai sutampa su kortelėje esančiais 

skaičiais, šie skaičiai bus paryškinti.  

• Kai kortelėje pažymėti skaičiai sudaro laiminčią kombinaciją, skiriamas atitinkamas prizas. 

Skirtingose kortelėse esančios laiminčios kombinacijos apskaičiuojamos atskirai ir 

sumuojamos. 

• Jei dvi laimėjimo figūros persidengia, laimės ta, kurios laimėjimas bus didesnis.  

• Laimintys simboliai „VĖLIAVA“ ir „ŠACHMATAI“ aktyvuoja premijos lošimą: 

o „VĖLIAVA“ skirs 200x daugiklį. Prasidėjus premijos lošimui, pasirodys degančio perlo 

laukinis simbolis, kuris visą premijos lošimo laiką dengs visą centrinį būgną. Jei per 

sukimus ant antrojo ir ketvirtojo būgno bet kurioje vietoje pasirodys drakono simbolis, jis 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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išsiplės ant viso būgno per visus likusius sukimus. Papildomi nemokami sukimai gali būti 

aktyvuojami be galo, jei bet kurioje būgno vietoje pasirodo 3 ar daugiau sklaidos 

simbolių. 

o „ŠACHMATAI“ skirs 30x daugiklį. Už skirtingus būgnų simbolius mokama (pagal 

išmokų lentelę), jei tas pats simbolis pasirodo laimėjimo linijoje, išskyrus sklaidos 

simbolius. Prasidėjus premijos lošimui, pasirodys degančio perlo laukinis simbolis, kuris 

visą premijos lošimo laiką dengs visą centrinį būgną. Jei per sukimus ant antrojo ir 

ketvirtojo būgno bet kurioje vietoje pasirodys drakono simbolis, jis išsiplės ant viso būgno 

per visus likusius sukimus. Papildomi nemokami sukimai gali būti aktyvuojami be galo, 

jei bet kurioje būgno vietoje pasirodo 3 ar daugiau sklaidos simbolių. 

• Po pirmojo 30 kamuoliukų traukimo, jei kortelėse lošėjui trūksta skaičiaus, kad sudarytų 

laiminčią kombinaciją, už kurią mokamas bent 50 kartų didesnis statymas nei už kortelę (šiuo 

atveju už „ŠACHMATAI“ laimėjimo kombinaciją arba aukščiau esančią), lošime bus 

pasiūlyta 10 papildomų kamuoliukų, vadinamųjų ekstra kamuoliukų. 

 

 

2.1980 „Bušido Ašmenys“ („Bushido Blade“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Bušido Ašmenys“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Laimėjimo linijoje išsukus 3, 4 arba 5 samurajaus šalmo („Samurai Helmet“) simbolius 

atitinkamai suteikiami 8, 10 arba 15 nemokamų sukimų.  

• Skirtingose laimėjimo linijose išsukti samurajaus šalmo simboliai aktyvuoja po atskirą 

nemokamų sukimų premiją. Tokiu būdu daugiausiai galima laimėti 150 nemokamų sukimų 

(po 15 sukimų kiekvienai laimėjimo linijai).  

• Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai dvigubinami. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1981 „Kaišeno Turtai“ („Caishen Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kaišeno Turtai“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Laukinis („Wild“) simbolis keičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) ir monetos 

(„Coin“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 12 nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų premijos negalima aktyvuoti pakartotinai.  

• Nemokamų sukimų premija prasideda su dviem būgnų rinkiniais. Jei nemokamų sukimų metu 

surenkami 9 monetos simboliai, atrakinamas trečiasis būgnų rinkinys, visų būgnų rinkinių 

penktasis būgnas turi tik laukinius simbolius.  

• Jei nemokamų sukimų metu surenkama 14 monetos simbolių, atrakinamas ketvirtasis būgnų 

rinkinys, visų būgnų rinkinių ketvirtasis ir penktasis būgnas turi tik laukinius simbolius. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1982 „Kriptomanija“ („Cryptomania“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kriptomanija“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Bet kuriose būgnų padėtyse išsukus 3, 4 arba 5 sklaidos („Scatter“) simbolius išmokamas 

laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1983 „Kriptomanija Skaičiai („Cryptomania Numbers“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Kriptomanija Skaičiai“ – lošimas su 90 kamuoliukų, kurį galima lošti su ne daugiau kaip 4 

kortelėmis, kurių kiekvienoje yra 15 atsitiktinių numerių, kuriuos priskiria lošėjas.  

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Spustelėjus ant kortelių, prieš pradedant lošimą, lošėjas gali atsitiktine tvarka keisti skaičius. 

Lošime yra 12 laimėjimo figūrų, kiekvienos jų prizas yra skirtingas. 

• Lošimas pradedamas ištraukus 30 skaičių. Jei ištraukti skaičiai sutampa su kortelėje esančiais 

skaičiais, šie skaičiai bus paryškinti.  

• Kai kortelėje pažymėti skaičiai sudaro laiminčią kombinaciją, skiriamas atitinkamas prizas. 

Skirtingose kortelėse esančios laiminčios kombinacijos apskaičiuojamos atskirai ir 

sumuojamos. 

• Jei dvi laimėjimo figūros persidengia, laimės ta, kurios laimėjimas bus didesnis.  

• Laimintys simboliai „VĖLIAVA“ ir „ŠACHMATAI“ aktyvuoja premijos lošimą: 

o „VĖLIAVA“ skirs 230x daugiklį ir lošimo automate suteiks 15 nemokamų sukimų. 

Papildomi nemokami sukimai gali būti suteikiami be galo, jei bet kurioje būgno vietoje 

pasirodo 3 ar daugiau sklaidos simbolių. 

o „ŠACHMATAI“ skirs 40x daugiklį ir lošimo automate suteiks 10 nemokamų sukimų. 

Papildomi nemokami sukimai gali būti suteikiami be galo, jei bet kurioje būgno vietoje 

pasirodo 3 ar daugiau sklaidos simbolių. 

• Po pirmojo 30 kamuoliukų traukimo, jei kortelėse lošėjui trūksta skaičiaus, kad laiminčią 

kombinacija, už kurią mokamas bent 50 kartų didesnis statymas nei už kortelę (šiuo atveju 

už „ŠACHMATAI“ laimėjimo kombinaciją arba aukščiau esančią), lošime bus pasiūlyta 10 

papildomų kamuoliukų, vadinamųjų ekstra kamuoliukų. 

 

 

2.1984 „Dinamito Būgnai“ („Dynamite Reels“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Dinamito Būgnų“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Išsukus 3, 4 arba 5 dinamito sklaidos („Scatter Dynamite“) simbolius suteikiama 10 

nemokamų sukimų su atsitiktinai iš įprastų simbolių parinktu sprogimo simboliu.  

• Pasibaigus nemokamiems sukimams, visi sprogimo simboliai sprogsta ir padengia visą 

būgną, skaičiuojamas papildomas laimėjimas.  

• Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvuoti pakartotinai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1985 „Rytų Jūros Drakonas“ („Dragon of the Eastern Sea“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Rytų Jūros Drakonas“ – 5 būgnų, 4 eilių ir 1024 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Laiminčią kombinaciją sudarantys simboliai turi eiti nuosekliai. 

• Lošimą sudaro 11 įprastų simbolių ir 2 specialūs simboliai – laukinis („Wild“) ir sklaidos 

(„Scatter“) simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3, 4 arba 5 sklaidos simbolius aktyvuojama premijos funkcija ir lošėjas gali pasirinkti 

vieną iš „perlų“: 

o 13 nemokamų sukimų (laukinis simbolis gali turėti x2 arba x3 daugiklį); 

o 10 nemokamų sukimų (laukinis simbolis gali turėti x2 arba x4 daugiklį); 

o 8 nemokami sukimai (laukinis simbolis gali turėti x2 arba x5 daugiklį). 

• Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvuoti pakartotinai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Jei po sukimo 3 gretimi būgnai yra auksiniai, išmokamas laimėjimas, kurio dydis yra 10 x 

bendras statymas. 

 

Auksinis Būgnas („Golden Reel“) 

 

• Prieš kiekvieną lošimą lošėjas šią funkciją gali įjungti arba išjungti.  

• Jei funkcija įjungta, 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršuje ir apačioje rodomas auksinis rėmelis, statymo 

kaina yra dviguba.  

• Sukimo pabaigoje, jeigu vienas ar keli būgnai yra auksiniai, gretimi būgnai taip pat gali tapti 

auksiniais. Tada vienas ar keli auksiniai būgnai gali pavirsti būgnais su laukiniais simboliais. 

 

Aukso Puodas („Golden Pot“) 

 

• Jei po sukimo 4 gretimi būgnai yra auksiniai, aktyvinama aukso puodo funkcija, kurios metu 

atsitiktinai išmokamas „Grand“ (150 x bendras statymas), „Major“ (80 x bendras statymas), 

„Mini“ (40 x bendras statymas) arba „Minor“ (20 x bendras statymas) aukso puodas.  

• Jei po sukimo 5 gretimi būgnai yra auksiniai, išmokamas auksinio būgno aukso puodas su 

laimėjimu 500 x bendras statymas ir aktyvinama aukso puodo premija. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1986 „Drakono Jėgos Liepsna“ („Dragon Powerflame“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Drakono Jėgos Liepsna“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. 

Laukinis simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Prieš bet kokią funkciją 1, 2 ir 3 

būgne atsiranda premijos simbolis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Antrojo Šanso Rietuvės Funkcija („Second Chance Stack Feature“) 

 

• Kai visose būgno padėtyse yra tas pats simbolis, tai reiškia, kad būgne yra rietuvės („Stack“) 

simbolis.  

• Jei tokių simbolių yra bent dviejuose būgnuose, aktyvuojama antrojo šanso rietuvės funkcija 

(„Second Chance Stack Feature“).  

• Jei rietuvės simbolis yra premijos simbolis, kiti būgnai, kuriuose nėra premijos simbolio, yra 

užrakinami. Jei rietuvės simbolis yra bet koks kitas simbolis, užrakinamas pirmas būgnas iš 

kairės, kuriame nėra rietuvės simbolio.  

• Virš būgnų praskrenda drakonas ir sudegina užrakintus būgnus. Užrakinti būgnai 

transformuojami į vieno iš šių simbolių rietuvę: 

 

• Pasibaigus būgnų transformacijai, išmokamas laimėjimas. Kai visi būgnai turi tą patį rietuvės 

simbolį, visi būgnai užrakinami ir transformuojami į tą patį simbolį, kuris buvo prieš 

transformaciją. 

• Jei pasibaigus antrojo šanso rietuvės funkcijai ant 3, 4 ar 5 būgno yra rietuvės premijos 

simbolis, atitinkamai suteikiama 9, 12 arba 15 nemokamų sukimų.  

• Šios funkcijos metu taip pat galima aktyvinti antrojo šanso rietuvės funkciją. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1987 „Įženk į KTV“ („Enter the KTV“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Įženk į KTV“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 15 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) 

simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premija 

 

• Išsukus 3 sklaidos („Scatter“) simbolius aktyvuojama premijos funkcija, kurios metu reikia 

pasirinkti 3 merginas. Lošėjui suteikiamas atsitiktinis prizas iki 10 x linijos statymas. 

• Lošimas turi simbolių griūties („cascade“) funkciją – laiminčią kombinaciją sudarę simboliai 

sprogsta, į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Jei gaunama laiminti kombinacija, simbolių 

griūties funkcija kartojasi.  

• Su kiekviena simbolių griūtimi pildosi specialus taškų skaitiklis: 

o 4 taškai – lošėjui suteikiami 4 nemokami sukimai; 

o 5 taškai – lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai; 

o 6 taškai – lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų; 

o 7 ar daugiau taškų – lošėjui suteikiama 20 nemokamų sukimų. 

• Simbolių griūties funkcija negalima nemokamų sukimų metu. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1988 „Keturi Tigrai“ („Four Tigers“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Keturi Tigrai“ – 5 būgnų, 3 linijų ir 25 laimėjimo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimą sudaro 4 atskiri vienu metu besisukantys lošimo laukai. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Lošimas turi 10 paprastų simbolių, laukinį („Wild“) ir sklaidos („Scatter“) simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama nemokamų sukimų premija.  

• Lošėjui suteikiama 16 nemokamų sukimų (po 4 nemokamus sukimus kiekviename iš 4 lošimo 

laukų).  

• Premijoje nedalyvauja sklaidos simbolis, nemokamų sukimų premijos negalima aktyvuoti 

pakartotinai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1989 „Horo Akis“ („Horus Eye“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Horus Akis“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) 

simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 sklaidos („Scatter“) simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų.  

• Šią nemokamų sukimų funkciją galima aktyvuoti pakartotinai. 

 

Horo Akis („Horus Eye“) 

 

• Viduriniame būgne išsukus  simbolį aktyvuojama Horo akies funkcija.  

• Jos metu  simbolis transformuojamas į vieną iš šių dvigubų simbolių: 

.  

• Toks dvigubas simbolis transformuojamas į jame pavaizduotą simbolį. Toks simbolis 

išsiplečia ir uždengia visą būgną. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1990 „Karšti Vaisiai“ („Hot Fruits“) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Už bet kur išsuktą sklaidos („Scatter“) simbolį išmokamas laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1991 „Yggdrasil“ („Yggdrasil“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Yggdrasil“ – 5 būgnų, 4 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

  

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) 

simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojami nemokami sukimai. 

• Nemokamų sukimų pradžioje virš būgnų atsiranda runų akmenys su laimėjimo daugikliu (1, 

1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12). Esamą daugiklį rodo paryškintas runos akmuo. 

• Kaskart 5 būgne išsukus   simbolį, atskleidžiamas atsitiktinis skaičius (2, 3, 4 arba 5). Šis 

skaičius nurodo, per kiek padėčių į dešinę turi persikelti daugiklį nurodantis runos akmuo. 

• Nemokami sukimai baigiasi paryškinus paskutinį runos akmenį. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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2.1992 „Vanagų Dama“ („Lady Hawk“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vanagų Dama“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Antrojo Šanso Rietuvės Funkcija („Second Chance Stack Feature“) 

 

• Kai visose būgno padėtyse yra tas pats simbolis, tai reiškia, kad būgne yra rietuvės („Stack“) 

simbolis.  

• Jei tokių simbolių yra bent dviejuose būgnuose, aktyvuojama antrojo šanso rietuvės funkcija 

(„Second Chance Stack Feature“).  

• Jei rietuvės simbolis yra premijos simbolis, kiti būgnai, kuriuose nėra premijos simbolio, yra 

užrakinami. Jei rietuvės simbolis yra bet koks kitas simbolis, užrakinamas pirmas būgnas iš 

kairės, kuriame nėra rietuvės simbolio.  

• Virš būgnų praskrenda drakonas ir sudegina užrakintus būgnus. Užrakinti būgnai 

transformuojami į vieno iš šių simbolių rietuvę: 

 

• Pasibaigus būgnų transformacijai, išmokamas laimėjimas. Kai visi būgnai turi tą patį rietuvės 

simbolį, visi būgnai užrakinami ir transformuojami į tą patį simbolį, kuris buvo prieš 

transformaciją. 

• Jei pasibaigus antrojo šanso rietuvės funkcijai ant 3, 4 ar 5 būgno yra rietuvės premijos 

simbolis, atitinkamai suteikiama 9, 12 arba 15 nemokamų sukimų.  

• Šios funkcijos metu taip pat galima aktyvinti antrojo šanso rietuvės funkciją. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1993 „Žaibuojantis Dievas“ („Lightning God“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Žaibuojantis Dievas“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3, 4 ar 5 sklaidos simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų.  

• Jų metu bet kuriam simboliui aktyvuojama žaibo („Lightning Bolt“) funkcija, kurios metu 

laiminčią kombinaciją sudaręs simbolis su žaibo rėmeliu išsiplečia per visą būgną, tačiau 

nepakeičia jau esančių simbolių. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1994 „Liūtų Šokis“ („Lion‘s Dance“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 90 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 
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„Liūtų Šokis“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų.  

• Jų metu atsitiktinėse padėtyse atsiranda du laukiniai simboliai, kurie prieš kiekvieną sukimą 

pajudės atsitiktine kryptimi.  

• Jei šie simboliai atsiras toje pačioje padėtyje, lošėjui skiriamas atsitiktinis laimėjimas – 5, 10, 

15, 30, 50 arba 100 x bendras statymas.  

• Šią nemokamų sukimų funkciją galima aktyvuoti pakartotinai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1995 „Laimingas Gaidys“ („Lucky Rooster“) 
 

 

 

„Laimingas Gaidys“ – 5 būgnų,  3eilių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Premijos („Bonus“) simbolis pasirodo tik nemokamų sukimų metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Kaskart, kai laiminčią kombinaciją sudaro laukinis simbolis, lošėjui suteikiami 5 nemokami 

sukimai.  

• Nemokamų sukimų skaičius yra neribotas. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1996 „Pinigų Saugykla“ („Money Vault“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Pinigų Saugykla“ – 5 būgnų, 4 eilių ir 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgne, o gautas laimėjimas atitinkamai 

dauginamas iš 2, 3 arba 4. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Šios funkcijos metu išsukti laukiniai simboliai lieka savo padėtyse iki nemokamų sukimų 

pabaigos.  

• Nemokamų sukimų metu 1 ir 5 būgne išsukus 2 sklaidos simbolius suteikiami 5 papildomi 

nemokami sukimai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.1997 „Neptūno Skaičiai“ („Neptune Numbers“) 
 

 

 

 

 

 

 

„Neptūno Skaičiai“ – lošimas su 90 kamuoliukų, kurį galima lošti su ne daugiau kaip 4 kortelėmis, 

kurių kiekvienoje yra 15 atsitiktinių numerių, kuriuos priskiria lošėjas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Spustelėjus ant kortelių, prieš pradedant lošimą, lošėjas gali atsitiktine tvarka keisti skaičius. 

Lošime yra 12 laimėjimo figūrų, kiekvienos jų prizas yra skirtingas. 

• Lošimas pradedamas ištraukus 30 skaičių. Jei ištraukti skaičiai sutampa su kortelėje esančiais 

skaičiais, šie skaičiai bus paryškinti.  

• Kai kortelėje pažymėti skaičiai sudaro laiminčią kombinaciją, skiriamas atitinkamas prizas. 

Už skirtingose kortelėse esančias laiminčias kombinacijas laimėjimai apskaičiuojami atskirai 

ir sudedami.  

• Jei dvi laimėjimo figūros persidengia, laimės ta, kurios laimėjimas bus didesnis.  

• Laimintys simboliai „VĖLIAVA“ ir „DVIGUBAS T“ aktyvuoja premijos lošimą: 

• „VĖLIAVA“ skirs 200x daugiklį“ ir suteiks 15 nemokamų sukimų lošimo automate 

„Neptune Treasure“. „Neptune Treasure“ lošimo automatas, tai lošimas su 10 išmokų 

eilučių. Visos laimėjimo kombinacijos vertinamos iš kairės į dešinę, pradedant nuo 

pirmo būgno kairėje, išskyrus išskleidžiamuosius. Kai LAUKINIS simbolis pakeičia 

kitą simbolį, laiminčios kombinacijos laimėjimas padvigubinamas. Papildomi 

nemokami sukimai gali būti suteikiami be galo, jei bet kurioje būgno vietoje pasirodo 

3 ar daugiau sklaidos simbolių. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• „DVIGUBAS T“ aktyvuos „rato“ lošimo premiją. Pasirodys ratas, turintis 8 prizus. 

Kiekvienas sukimas suteikia atsitiktinį prizą, laimėtą prizą pakeis „SURINKTI“ ir visi 

kiti prizai padvigubės. Rato premijos lošimas tęsiasi tol, kol ratas sustoja ties 

„SURINKTI“ arba, kai laimimi visi prizai.  

• Po pirmojo 30 kamuoliukų traukimo, jei kortelėse lošėjui trūksta skaičiaus, kad sudarytų 

laiminčią kombinacija, už kurią mokamas bent 50 kartų didesnis statymas nei už kortelę (šiuo 

atveju už „ŠACHMATAI“ laimėjimo kombinaciją arba aukščiau esančią), lošime bus 

pasiūlyta 10 papildomų kamuoliukų, vadinamųjų ekstra kamuoliukų. 

 

 

2.1998 „Neptūno Turtai“ („Neptune Treasure“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Neptūno Turtai“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 15 nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai dauginami iš 3.  

• Jei laiminčią kombinaciją sudaro laukinis simbolis, laimėjimas dauginamas iš 6.  

• Šią funkciją galima aktyvuoti pakartotinai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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2.1999 „Grynuolių Medžiotojai“ („Nugget Hunters“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Grynuolių Medžiotojai“ – 5 būgnų, 4 eilių ir 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Nemokamų Sukimų Premija 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama premijos funkcija.  

• Jos metu visi veikėjų simboliai paverčiami auksiniais.  

• Tokių surinktų simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.2000 „Aštuonkampio Brangakmenis“ („Octagon Gem“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aštuonkampio Brangakmenis“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

• Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3 arba 4 būgno centre. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Aštuonkampio brangakmenio funkcija: jei 2, 3 arba 4 būgno centre išsukamas laukinis 

(„Wild“) simbolis, visi aplink esantys 8 simboliai sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir sustoja 

taip, kad sudarytų didžiausią laimėjimą. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.2001 „Aštuonkampio Brangakmenis 2“ („Octagon Gem 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Aštuonkampio Brangakmenis 2“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Premijos Lošimas 

 

• Išsukus 3 ar daugiau premijos („Bonus“) simbolių aktyvuojamas premijos lošimas.  

• Šio lošimo metu ekrane atsiranda žvaigždė, kurią sukant laimimas atsitiktinis prizas, rate likę 

prizai dvigubinami. 

• Lošimas turi simbolių griūties („Cascade“) funkciją – laimintį derinį sudarę simboliai 

pranyksta, jų vietoje atsiranda nauji simboliai. Jei gaunama laiminti kombinacija, funkcija 

kartojasi.  

• 4 kartus pasikartojusi funkcija suteikia 4 nemokamus sukimus, 5 kartus – 5 nemokamus 

sukimus, 6 kartus – 10 nemokamų sukimų, 7 kartus – 20 nemokamų sukimų. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.2002 „Laukinės Fėjos“ („Wild Fairies“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinės Fėjos“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojamas nemokamų sukimų lošimas.  

• Galima rinktis vieną iš trijų lošimų: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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o Žalios fėjos premija: 20 nemokamų sukimų ir visi nemokamų sukimų metu išsukti žalios 

fėjos simboliai tampa laukiniais simboliais. 

o Mėlynos ir žalios fėjos premijos: 10 nemokamų sukimų ir visi nemokamų sukimų metu 

išsukti žalios ir mėlynos fėjos simboliai tampa laukiniais simboliais. 

o Raudonos, mėlynos ir žalios fėjos premijos: 5 nemokami sukimai ir visi nemokamų 

sukimų metu išsukti fėjų simboliai tampa laukiniais simboliais. 

• Jei iš dešinės į kairę, vienas po kito išsukami 3, 4 arba 5 visą būgną užimantys fėjos simboliai, 

laimimas aukso puodas, kurio laimėjimo dydis nurodytas žemiau: 

o 3 visą būgną užimantys fėjos simboliai: 50 x bendras statymas. 

o 4 visą būgną užimantys fėjos simboliai: 200 x bendras statymas. 

o 5 visą būgną užimantys fėjos simboliai: 1250 x bendras statymas. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 

 

2.2003 „Raganos Viralas“ („Witch's Brew“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Raganos Viralas“ – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai 

 

• Išsukus 3, 4 arba 5 sklaidos („Scatter“) simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų su 

paslaptingu („Mystery“) simboliu, kuris išrenkamas specialiame rate prieš pradedant 

nemokamus sukimus.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Nemokamų sukimų metu, išmokėjus įprastą laimėjimą, paslaptingi simboliai išsiplečia ir 

uždengia visą būgną sudarydami naujas laiminčias kombinacijas.  

• Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvuoti pakartotinai. 

 

Statymas („Gamble“) 

 

• Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką.  

• Šios funkcijos metu reikia pasirinkti raudoną arba juodą kortą.  

• Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas.  

• Lošti galima daugiausiai 5 kartus. 

 


