
PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. DIE-638 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

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

stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.2004 iki 2.2097 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomi tiekėjo „Endorphina“ 30 (trisdešimt) (2.2004−2.2033), tiekėjo „Playson“ 11 (vienuolika) 

(2.2034−2.2044), tiekėjo „Wazdan“ 8 (aštuoni) (2.2045−2.2052), tiekėjo Habanero 14 (keturiolika) 

(2.2053−2.2066), tiekėjo TomHorn 10 (dešimt) (2.2067−2.2076), tiekėjo Betixon 9 (devyni) 

(2.2077−2.2085) ir tiekėjo Evoplay 12 (dvylika) (2.2086−2.2097) A kategorijos lošimų automatų 

lošimai. 

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.2004 „100 Zombių“ („100 Zombies“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„100 Zombių“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 100 laimėjimo linijų lošimas. 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

• Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo eilutėje. 

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

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos „SCATTER“ simboliai aktyvuoja 10 nemokamų lošimų funkciją su grupiniais 

laukiniais „WILD“ simboliais ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

• 3 sklaidos „SCATTER“ simboliai nemokamų lošimų metu aktyvuoja dar 10 nemokamų 

lošimų su tais pačiais statymais ir eilutėmis kaip ir pradiniame lošime. 

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: 250 000 € 



 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą, lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2005 „Pataikyk Į Lizdą 2020“ („2020 Hit Slot“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 100 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

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

• Už sklaidos simbolių ir kombinacijų skaičių kiekvienoje laimingoje eilutėje išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas. 

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo eilučių laimėjimų.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2006 „Pataikyk Į Lizdą 2021“ („2021 Hit Slot“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančius tam tikros rūšies derinius. 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimingose eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant 

nuo kairiausio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2007 „7 Premijos“ („7 Bonus Up“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„7 premijos“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimingose eilutėse, pradedant nuo kairiausio. 

• Kiekvienoje laimingoje eilutėje apmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

 

• Bet kokie 9 simboliai būgne aktyvuoja premijos lošimą „7UP BONUS“. 

• Lošėjui suteikiama galimybė padauginti savo prizą nuo x2 iki x7 kartų išsukus „9-OF-A-

KIND“ simbolių kombinaciją. 

• Lošėjui suteikiami 7 bandymai. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2008 „Asgardiečiai“ („Asgardians“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

• Laimėjimai išmokami už bet kur esančius sklaidos „SCATTER“ simbolius.  

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

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

sklaidos „SCATTER“ simbolius. 

• 3 ar daugiau Scatter simbolių suaktyvina 10 nemokamų lošimų. Nemokamų lošimų metu visi 

laimėjimai yra patrigubinami. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Bonus pasirinkimo lošimas („Bonus game“) 

 

• 3 ar daugiau BONUS simbolių sėkmės atveju iš kairės į dešinę nuo kairiausio būgno 

mokėjimo eilutėje aktyvuoja KALVĖS premijos lošimą.  

• Lošėjas turi pasirinkti skydus, kuriuos vieną po kito išbandys Mjolniras. 

• Radus sugadintą skydą, kalvė bus uždaryta (premija baigsis). 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2009 „Kalėdų Senelio Knyga“ („Book of Santa“) 
 

 

 

 

 

 

„ 

 

„Kalėdų Senelio Knyga“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

• Laimėjimai išmokami už bet kur esančius sklaidos „SCATTER“ simbolius.  

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų. 

• Knyga yra laukinis „Wild“ simbolis ir pakeičia visus linijinius laimėjimo kombinacijų 

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 45 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

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

• Pradžioje pasirenkamas atsitiktinis simbolis, kuriam suteikiama galimybė plėstis.  

• Kai pasirinktos rūšies simbolių yra pakankamai, kad būtų sudaryta laiminti kombinacija, visi 

tokie simboliai išsiplečia visame būgne. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2010 „Bizonas 50“ („Buffalo 50“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

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

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 monetos simboliai aktyvuoja 5 nemokamus sukimus su didėjančiu daugikliu.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• 3 sklaidos „SCATTER“ simboliai nemokamų sukimų metu aktyvuoja dar 5 nemokamus 

sukimus. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2011 „Šansų mašina 5“ („Chance Machine 5“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Karūna yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

„SCATTER“ geltonos ir baltos žvaigždės simbolius. 

• Laukinis simbolis pasirodys būgnuose 2, 3, 4 ir plėsis vertikaliai tam, kad užbaigtų 

kombinacijas (jei jos yra). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2012 „Šansų mašina 20“ („Chance Machine 20“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Šansų mašina 20“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Karūna yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

„SCATTER“ geltonos ir baltos žvaigždės simbolius. 

• Laukinis simbolis pasirodys būgnuose 2, 3, 4 ir plėsis vertikaliai tam, kad užbaigtų 

kombinacijas (jei jos yra). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2013 „Šansų mašina 100“ („Chance Machine 100“) 

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: 250 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Šansų mašina 100“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 100 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Karūna yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos 

„SCATTER“ geltonos ir baltos žvaigždės simbolius. 

• Laukinis simbolis pasirodys būgnuose 2, 3, 4 ir plėsis vertikaliai tam, kad užbaigtų 

kombinacijas (jei jos yra). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2014 „Futbolas“ („Football“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 



„Futbolas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 21 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Taurės laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus premijos „BONUS“ 

išsiplečiančius raudonos kortos ir  geltonos kortos simbolius. 

• Pakeitus simbolius laimėjimas padvigubinamas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

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

• Premijos „BONUS“ simbolis yra sklaidos „Scatter“ simbolis.  

• 5 premijos „BONUS“ simboliai suteikia   45 nemokamus lošimus. 

• 4 premijos „BONUS“ simboliai suteikia   30 nemokamų lošimų. 

• 3 premijos „BONUS“ simboliai suteikia   15 nemokamų lošimų. 

• Visi laimėjimai nemokamuose sukimuose didinami x3 kartus. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2015 „Brangakmenių Sprogimas“ („Gem Blast“) 
 

 

 

 

 

„Brangakmenių Sprogimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus kitus simbolius.  

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

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2016 „Auksinis Jautis“ („Golden Ox“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Auksinis Jautis“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 50 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos „SCATTER“ 

simbolį. Pasirodo tik 2-5 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Sklaidos „SCATTER“ simbolis pasirodys tik 1-3 būgnuose. 

• 3 sklaidos „SCATTER“ simboliai būgnuose suteikia 10 nemokamų lošimų. Nemokamų 

lošimų metu 3 sklaidos simboliai „SCATTER“ suaktyvina dar 5 nemokamus lošimus. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2017 „Karštas Pragaras 100“ („Hell Hot 100“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karštas Pragaras 100“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 100 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2018 „Juokdarys Stokeris“ („Joker Stoker“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 fiksuotas laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų. 

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

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų su didėjančiu daugikliu.  

• 4 sklaidos simboliai būgnuose suteikia 20 nemokamų lošimų. 

• 5 sklaidos simboliai būgnuose suteikia 30 nemokamų lošimų. 

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti aktyvuotas pakartotinai.  

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

funkciją. 

 

Pirkimo funkcija („Bonus Pop“) 

 

• Su „BONUS POP“ pirkimo savybe, galite lošti nemokamus sukimus bet kurio metu.  

• Paspausdami „BONUS POP“ mygtuką, galite aktyvuoti 10, 20 arba 30 nemokamų lošimų 

paketą. „BONUS POP“ kaina tiesiogiai priklauso nuo bendro statymo, taip pat nuo 

pasirinkto kainos varianto. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 140 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2019 „Laiminga serija 1“ („Lucky Streak 1“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi prizai skirti tam tikros rūšies deriniams. 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



2.2020 „Laiminga serija 3“ („Lucky Streak 3“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi prizai skirti tam tikros rūšies deriniams. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Funkcija („Function“) 

 

• Kai būgnuose pasirodo 9 4-7 simboliai, laimėjimas padvigubėja. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2021 „Minotaurai“ („Minotauros“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Minotaurai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotas laimėjimo linijos lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 110 000 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Kiekvienoje mokėjimo eilutėje apmokamas tik aukščiausias laimėjimas. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Monotauro Pakartotiniai Sukimai („Minotauros Free Spins“) 

 

• Minotauras yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus simbolius.  

• Pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir dengia visą būgną, todėl gali sudaryti kelias kombinacijas.  

• Ketvirtajame būgne pasirodęs minotauro simbolis suteikia daugiausiai šansų laimėti didelį 

laimėjimą. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Lošėjas gali padvigubinti laimėjimą 5 kartus.  

• Lošėjas įžengęs į tamsų labirintą sutiks Ariadnę arba Minotaurą.  

• Ariadnės sutikimas padvigubina statymą ir apdovanoja dar vienu bandymu.  

• Minotauro sutikimas sudegins statymą ir baigia rizikos lošimą.  

 

Pirkimo funkcija („Bonus Pop“) 

 

• Su „BONUS POP“ pirkimo funkcija galite visada aktyvuoti Minotauro persukimus. 

• Taip pat galite pasirinkti, ar Minotauras pasirodys ant 2, 3 arba 4 būgno, žinodami, kad 

pagalbininkas, pasirodęs ant ketvirto būgno, suteikia didžiausią gausaus laimėjimo 

galimybę. 

 

 

2.2022 „Mongolų Lobiai“ („Mongol Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mongolų Lobiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 45 € 

Maksimali laimėjimo suma: 2250 000 € 



 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos „SCATTER“ simbolių kombinacijoje susidaro keli 

laimintys deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Moteris yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus linijinius laimėjimo kombinacijų 

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 arba daugiau moters simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Pradžioje pasirenkamas atsitiktinis simbolis, kuriam suteikiama galimybė plėstis.  

• Kai pasirinktos rūšies simbolių yra pakankamai, kad būtų sudaryta laiminti kombinacija, visi 

tokie simboliai išsiplečia visame būgne. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2023 „Raudona Kepurė“ („Red Cap“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją 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. 160 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius sklaidos „SCATTER“ simbolius. 

• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos „SCATTER“ simbolių kombinacijoje susidaro keli 

laimintys deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

• Raudona kepurė yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus simbolius išskyrus premijos 

„BONUS“ simbolį. 

• Nemokamų lošimų metu raudona kepurė išsiplečia po visą būgną (išsiplečia tik tada, kai 

galima laimėti). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai („Free Gambling“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų lošimų. 

• Nemokami lošimai yra lošiami su tais pačiais statymais ir eilutėmis kaip ir pradiniame lošime, 

bei juos galima laimėti dar kartą, kol jie yra aktyvuoti.  

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2024 „Gaidžio įniršis“ („Rooster Fury“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Gaidžio įniršis“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius sklaidos „SCATTER“ simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 75 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos „SCATTER“ simbolių kombinacijoje susidaro keli 

laimintys deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 sklaidos simboliai būgnuose aktyvuoja kovos tarp gaidžių Premijos lošimą. 

• Lošėjas gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 kovose. 

• Jei lošėjas laimi kovą, gauna prizą: iš viso 6 eurus už 1-ną kovą, 8 - už 2-ą kovą, 10 - už 3-

čią kovą, 15 - už 4-tą kovą, 20 - už 5-tą kovą, 30 - už 6-tą kovą. 

• 1 kova susideda iš 5 raundų. 

• Po kiekvienos kovos laimi tas, kuris surenka daugiausiai taškų. 

• 3 sklaidos „SCATTER“ simboliai būgnuose prideda dar 3 raundus esamoje kovoje. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2025 „Itin Šviežias“ („Ultra Fresh“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Kiekvienoje mokėjimo eilutėje apmokamas tik aukščiausias laimėjimas. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Kai būgnuose pasirodo 9 4-7 simboliai, laimėjimas padvigubėja. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2026 „Gili Undinė“ („Undine’s Deep“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius sklaidos „SCATTER“ simbolius. 

• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos „SCATTER“ simbolių kombinacijoje susidaro keli 

laimintys deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

• Žuvis yra laukinis „WILD“ simbolis ir pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos 

„SCATTER“ simbolį. Pakeitus laimėjimas padvigubinamas 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami lošimai („Free Gambling“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos „SCATTER“ simbolių suaktyvina 15 nemokamų lošimų. 

• Per nemokamus lošimus visi prizai padauginami x3 kartus. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 90 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

Skaičiavimo pastabos 

 

• Kai laukiniai simboliai pakeičia kitus simbolius, laukinių „WILD“ simbolių kombinacijos 

laimėjimus (jei yra) didinama iš 2.  

• Jei yra kombinacija su 2 laukiniais „WILD“ simboliais, išmoka padidinama bus tik kartą, 

taigi laimėjimas bus padidintas du kartus, o ne keturis.  

• Laukinis „WILD“  simbolis nekeičia sklaidos „SCATTER“ simbolio. 

 

 

2.2027 „Vudu“ („Voodoo“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Vudu“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio.  

• Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius sklaidos „SCATTER“ simbolius. 

• Jei laimėjimo linijoje arba sklaidos „SCATTER“ simbolių kombinacijoje susidaro keli 

laimintys deriniai, išmokama tik už didžiausią laimėjimą.  

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Lošimai („Free Gambling“) 

 

• Sklaidos „SCATTER“ simbolis pakeičia visus simbolius.  

• 3 ar daugiau sklaidos „SCATTER“ simbolių būgnuose suteikia 10 nemokamų lošimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 160 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Nemokamų lošimų metu bet kurioje pozicijoje iš kairės į dešinę esantys simboliai, sudarantys 

laiminčią kombinaciją, išsiplečia ir užima visas tris atitinkamų būgnų pozicijas, už kurias 

mokama pagal lošiamas linijas. 

 

Pirkimo funkcija („Bonus Pop“) 

 

• Su „BONUS POP“ pirkimo funkcija, galite lošti nemokamus sukimus bet kuriuo metu.  

• Paspausdami „BONUS POP“ mygtuką, galite aktyvuoti 10 nemokamų lošimų paketą. 

„BONUS POP“ kaina tiesiogiai priklauso nuo bendro statymo. 

 

Rizikavimo Lošimas  (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2028 „Laiminga serija 2“ („Lucky Streak 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi prizai skirti tam tikros rūšies deriniams. 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2029 „Perkūnija 3“ („3 Thunders“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi prizai skirti tam tikros rūšies deriniams. 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Lošimai („Free Gambling“) 

 

• 3 sklaidos „SCATTER“ simbolis suteikia 20 nemokamų lošimų.  

• Nemokamų lošimų metu simbolis „Septyni“ tampa laukiniu simboliu „WILD“ ir keičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolį.  

 

Pirkimo funkcija („Bonus Pop“) 

 

• Su „BONUS POP“ pirkimo funkcija, galite lošti nemokamus sukimus bet kurio metu.  

• Paspausdami „BONUS POP“ mygtuką, galite aktyvuoti 20 nemokamų lošimų paketą. 

„BONUS POP“ kaina tiesiogiai priklauso nuo bendro statymo, taip pat nuo pasirinkto 

kainos varianto. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2030 „Karštas Pragaras 20“ („Hell Hot 20“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos „SCATTER“. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

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: 250 000 € 



 

2.2031 „Karštas Pragaras 40“ („Hell Hot 40“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Karštas Pragaras 40“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos „SCATTER“. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2032 „Šedevras“ („Magnum Opus“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



„Šedevras“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami už sutampančių simbolių kombinacijas bet kurioje gretimų būgnų 

vietoje iš kairės į dešinę. 

• Kiekvienoje mokėjimo eilutėje apmokamas tik aukščiausias laimėjimas. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pirkimo funkcija („Bonus Pop“) 

 

• 9 tam tikros rūšies alcheminiai elementai iškritę būgnuose aktyvuoja auksinio eliksyro 

premijos lošimą.  

• Bonuso lošimo metu lošėjas atsidurs alchemiko laboratorijoje, kurioje bus gaminamas 

auksas. Už lošėjo pastangas bus dosniai atlyginta - alchemikas padidins „9-OF-A-KIND“ 

kombinacijų laimėjimų skaičių: 

• Padidinamas 2 kartus, jei lošėjas pagamins varį; 

• Padidinamas 4 kartus, jei lošėjas pagamins sidabrą; 

• Padidinamas 8 kartus, jei lošėjas pagamins auksą. 

• Norėdamas pradėti eksperimentą, lošėjas turi pasirinkti dešinėje esantį alcheminį elementą. 

• Jei eksperimentas pavyksta, lošėjas gauna metalą ir gali eiti toliau.  

• Jei eksperimentas nepavyksta, premijos „bonus“ lošimas baigiasi. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2033 „Saulės Užtemimas“ („Solar Eclipse“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi prizai skirti tam tikros rūšies deriniams. 

• Sutampantys simboliai, išskyrus sklaidos „SCATTER“ simbolius, turi atsirasti laimėjimo 

eilutėse ir gretimuose būgnuose, pradedant nuo kairiausio. 

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

skiriamas tik didžiausias laimėjimas iš galimų.  

• Sklaidos simbolių laimėjimai pridedami prie laimėjimo linijų laimėjimų.  

• Saulė ir mėnulis yra laukiniai „WILD“ simboliai ir jie pakeičia visus simbolius. Pasirodo tik 

1 ir 3 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Lošimai („Free Gambling“) 

 

• Saulė ir mėnulis tai pat yra sklaidos „SCATTER“ simboliai. Kai būgnuose pasirodo 

simboliai Saulė ir mėnulis, mėnulis uždengia saulę, todėl atsiranda naujas simbolis - Saulės 

užtemimas - ir suteikia 20 nemokamų lošimų su specialiu išsiplečiančiu simboliu. 

• Kai saulės užtemimo simboliai uždengia vieną būgną, laimėjimai už specialius 

besiplečiančių simbolių derinius dauginami 2 kartus, o kai jie uždengia abu būgnus, 

dauginamas 5 kartus. 

• Salės užtemimo simboliai, kurie pasirodo vienu metu ant 1 ir 3 būgnų, aktyvuoja dar 15 

nemokamų lošimų su tais pačiais statymais ir eilutėmis, kaip ir pradiniame lošime. 

 

Pirkimo funkcija („Bonus Pop“) 

 

• Su „BONUS POP“ pirkimo funkcija, galite lošti nemokamus sukimus bet kuriuo metu.  

• „BONUS POP“ kaina tiesiogiai priklauso nuo bendro statymo, taip pat nuo pasirinkto 

kainos varianto. 

 

Rizikavimo Lošimas (Gamble) 

 

• Norėdamas laimėti rizikavimo lošimą lošėjas turi nugalėti dalintojo kortą pasirinkdamas 

vieną iš keturių užverstų kortų.  

• Jei lošėjas laimės prieš dalintojo kortas, lošėjo laimėjimas bus padvigubintas ir jis galės 

bandyti dar kartą. Jei bet kurį raundą laimės dalintojas, lošėjas praras visą laimėjimą ir 

rizikavimo lošimas baigsis, o lošėjas bus grąžinamas į pagrindinį lošimą. 

• Džokerio („Joker“) simbolis nugali visas kitas kortas. 

 

 

2.2034 „Degantys Laimėjimai X2“ („Burning Wins X2“) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki 

dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Devyni vienodi vaisių simboliai lošime padvigubins laimėjimą. 

 

 

2.2035 „Saulės Karalienės Mega keliai“ („Solar Queen Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 2-6 eilučių ir 7776 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 3 sklaidos „SCATTER“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Pagrindinio lošimo 

metu pasirodo ant 1, 3 ir 5 būgnų. 

• Nėra išmokėjimų už sklaidos „SCATTER“ simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Mega keliai™“ funkcija („Megaways™ feature“) 

 

• Kiekvienas sukimas gali suteikti iki 7776 būdų laimėti. Lošėjas laimi isukus 2 ar daugiau 

identiškų simbolių, neatsižvelgiant į jų dydį, ant būgnų iš eilės nuo kairiojo iki dešiniojo.  

Liepsnojančių Rėmelių funkcija („Flaming Frames Feature“) 

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: 15 000€ 

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: 387 400 € 



 

• Lošimas susideda iš 10 sukimų ciklų. 

• Kiekvienas saulės simbolis, patekęs į būgną, suaktyvina liepsnojantį rėmelį. 

• Po 10-ojo sukimosi funkcija nustatoma iš naujo. 

 

Laimėjimų Daugiklis („Winnings Multiplier“) 

 

• Pagrindinio ir nemokamo lošimo metu „Sun Symbol“ gali padidinti dabartinius sukimo 

laimėjimus naudodamas progresinį laimėjimo daugiklį.  

• Po 10-ojo pagrindinio lošimo sukimosi daugiklio reikšmė nustatoma į pradinę х1. 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Kai nemokamų sukimų metu saulės 

simboliai patenka į būgnus, jie iš karto virsta lipniais laukiniais simboliais. Daugiklis didėja 

kiekvieną kartą, kai Saulės simbolis patenka į langelį su laukiniu simboliu. 

• Lošėjas gali papildomai įsigyti nemokamų sukimų režimą už 100 statymų. Įsigijus funkciją 

suteikiama 10 nemokamų sukimų su pradiniu daugikliu x1. 

 

 

2.2036 „Deimantų Laimėtojas: Laikyk ir Laimėk“ („Diamond Fortunator: Hold and 

Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 ar daugiau premijos simbolių suaktyvina premijos lošimą. 

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: 262 000 € 



• Premijos lošimo metu ant būgnų patenka tik premijos simboliai. Premijos lošimo pradžioje 

suteikiami 3 sukimai.  

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3. Kai premijos 

lauke yra 18 deimantų, premijos lošimas sustabdomas ir bendras laimėjimas padauginamas 

iš 2. 

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai. 

 

 

2.2037 „Džokerio Monetos: Laikyk ir Laimėk“ („Joker's Coins: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 premijos simbolių suaktyvina premijos lošimą. 

• Premijos lošimo metu ant būgnų patenka tik premijos simboliai. Premijos lošimo pradžioje 

suteikiami 3 sukimai.  

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3.  

• Kai visi elementai yra atnaujinti, suveikia jackpoto sukimas, kuris garantuoja vieną iš 

keturių atsitiktinių Jackpotų. 

 

 

2.2038 „Vilko Galia Mega keliai“ („Wolf Power Megaways“) 

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: 325 500 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

Tai 6 būgnų, 2-6 eilučių ir 46 656 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 2 ar daugiau sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki 

dešiniausios. 

• Kelių vienodų simbolių atsiradimas ant būgno suteikia daugiau galimybių laimėti. 

• Kiekvienas laimėjimo būdas moka simbolio išmoką. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos, premijos bei galios 

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• Lošimas susideda iš 10 sukimų ciklų. 

• Kiekvienas saulės simbolis, patekęs į būgną, suaktyvina liepsnojantį rėmelį. 

• Po 10-ojo sukimosi funkcija nustatoma iš naujo. 

• Premijos lošimo metu stiprintuvo „Boster“ simbolis gali atsitiktinai nusileisti ant būgnų su 

2–5 langeliais. Stiprintuvo „BOOSTER“ simbolis padidina būgnų aukštį vienu papildomu 

langeliu ir prideda 1 prie daugiklio vertės. 

• Lošėjas gali papildomai nusipirkti premiją, kurios kaina yra pasirinkta statymo suma 

padauginta iš 100 pasirinktos sumos statymo. 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių pagrindinio lošimo metu suaktyvina nemokamų sukimų 

režimą: 

 

• 6 išsklaidymai = 20 nemokamų sukimų 

• 5 išsklaidymai = 15 nemokamų sukimų 

• 4 išsklaidymai = 10 nemokamų sukimų 

• 3 išsklaidymai = 5 nemokami sukimai  

• Nemokamų sukimų metu visi laukiniai simboliai išsiplečia ir užpildo visą būgną. 

 

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 € 



 

2.2039 „Degantis Laimėjimas“ („Burning Fortunator“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

 

 

2.2040 „Liūto Brangakmeniai: Laikyk ir Laimėk“ („Lion Gems: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 4 eilučių ir 30 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 6 ar daugiau premijos simbolių suaktyvina premijinį lošimą. 

• Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai 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: 6 000 € 

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: 350 400 € 



• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3.  

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnų langeliai 

užpildomi premijos simboliais. 

• Atsitiktinis premijos simbolių atsiradimas premijos lošimo metu suaktyvina atitinkamus 

jackpotus. 

• Paslapties simbolis pasirodo tik papildomo lošimo metu ir atsitiktinai virsta Mini, Minor 

arba Major Jackpot simboliais. 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių pagrindinio lošimo metu suaktyvina 8 nemokamus sukimus  

• Nemokamų sukimų režimo metu laukinis „WILD“ simbolis virsta dvigubu laukiniu 

simboliu „WILD X2“ ir padvigubina kiekvienos laimėjimo linijos, kurioje jis yra, 

laimėjimą. 

 

 

2.2041 „Saulės Knyga: Daugikliai“ („Book del Sol: Multiplier“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami nepriklausomai nuo statymo linijų. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 6 ar daugiau premijos simbolių suaktyvina premijinį lošimą. 

• Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.  

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3.  

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€ 



• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnų langeliai 

užpildomi premijos simboliais. 

• Atsitiktinis premijos simbolių atsiradimas premijos lošimo metu suaktyvina atitinkamus 

jackpotus. 

• Paslapties simbolis pasirodo tik papildomo lošimo metu ir atsitiktinai virsta Mini, Minor 

arba Major Jackpot simboliais. 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• Prieš pradedant nemokamų sukimų režimą, specialus išsiplečiantis simbolis bus pasirinktas 

atsitiktinai. Bet kurį simbolį galima pasirinkti kaip specialų besiplečiantį simbolį, išskyrus 

sklaidos simbolį. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių pagrindinio lošimo metu suaktyvina 10 nemokamų sukimų.  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių nemokamų sukimų metu suaktyvina 10 papildomų sukimų. 

• Nemokamų sukimų režimas lošiamas su paskutiniu statymu. 

• Progresyvus daugiklis yra aktyvus nemokamų sukimų metu ir taikomas specialių 

besiplečiančių simbolių laimėjimams. Saulės simbolio atnaujinimo daugiklio reikšmės 

rinkimas: nuo pradinės x1 iki x2, x3 ir x5 palaipsniui. 

• Kai ant būgnų pasirodo saulės simbolis, jis pridedamas prie progresinio daugiklio skydelio. 

Kiekvienas 3 Saulės simbolių rinkinys padidina daugiklio reikšmę nuo x1 iki x2, x3, x5. 

• Lošėjas gali papildomai įsigyti nemokamų sukimų režimą už fiksuotą statymų skaičių. 

 

 

2.2042 „Sultys Inc.“ („Juice Inc.“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 1 eilučių ir 1 fiksuotų laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai išmokami nepriklausomai nuo statymo linijų. 

• 3 vaisių simbolių iškrovimas į eilutę užpildo atitinkamą sulčių butelį. 

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: 100 000€ 



• 3 „X-Crate“ simbolių nukreipimas į eilutę iš naujo nustato visų trijų sulčių butelių pildymo 

eigą. 

• Lošėjas gali pasiimti savo laimėjimus bet kuriuo metu. Surinkimo mygtukas perkelia visus 

sukauptus laimėjimus iš prizinio fondo į lošėjo balansą. 

• Pataikius 3 vaisius iš jau užpildyto butelio, laimimas butelis. Butelio laimėjimas suteikia 

pagrindiniu prizu už užpildytą butelį: 300x obuolių buteliukui, 100x citrinų buteliukui, 32x 

vyšnių buteliukui. 

• Užpildžius visus 3 butelius vienu metu, gaunamas didysis laimėjimas. 

 

 

2.2043 „Liukso Auksas: Laikyk ir Laimėk“ („Luxor Gold: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 6 ar daugiau premijos simbolių suaktyvina premijinį lošimą. 

• Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.  

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3.  

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnų langeliai 

užpildomi premijos simboliais. 

• Bet koks premijos simbolis, patekęs ant būgnų pagrindinio ar nemokamo lošimo metu, 

suteikia galimybę laimėti papildomą premijinį lošimą. 

• Atsitiktinis premijos simbolių atsiradimas premijos lošimo metu suaktyvina atitinkamus 

jackpotus. 

• Paslapties simbolis pasirodo tik papildomo lošimo metu ir atsitiktinai transformuojasi į 

Mini, Minor arba Major Jackpot simbolius. 

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: 552 400 € 



 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių pagrindinio lošimo metu suaktyvina 8 nemokamus sukimus  

• Į nemokamus sukimus patenka tik vertingiausi sklaidos, premijos ir laukiniai simboliai. 

 

 

2.2044 „Rubino Smūgis: Laikyk ir Laimėk“ („Ruby Hit: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sutampantys simboliai turi atsirasti laimėjimo eilutėse iš eilės nuo kairiosios iki dešiniausios. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas vienoje laiminčioje eilutėje. 

• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 premijos simbolių suaktyvina premijinį lošimą. 

• Premijos lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.  

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3.  

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai. 

 

 

2.2045 „Dievų galia™: Valhala“ („Power of Gods™: Valhalla“) 

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: 601 900 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 



 

 

Tai 16 būgnų, 4 eilučių linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Ištraukus dvi tos pačios vertės simbolių kombinacijas, laimėjimas bus mokamas tik už 

kombinaciją su simboliu, kurio laimėjimo lentelėje yra aukštesnė pozicija. 

• Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo eilutėje. 

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

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bonusų lošimas „Laikykite Dzekpotą“ („Hold the Jackpot Bonus Game“) 

 

• Ištraukus bent 6 bet kokio tipo premijos simbolius, suaktyvinamas premijos lošimas 

„Laikykite Dzekpotą“. 

• Papildomo lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3. 

• Bonuso lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai užpildomi 

premijos simboliais. 

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

 

2.2046 „9 Monetos“ („9 Coins“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„9 Monetos“ - 9 būgnų, 3 eilučių linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Maksimali laimėjimo suma: 214 500 € 

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: 50 000 € 



• Vidurinėje būgnų eilutėje išsukus 3 premijos „Bonus“ simbolius, suaktyvinamas Bonusų 

lošimas „Laikykite Dzekpotą“. 

• Už visus premijos simbolius mokama tik premijos „Bonus“ lošime. 

• Už „Cash Infinity™“ simbolius skiriami 5x-10x lošėjo statymo dydžio prizai, kuriuos 

galima laimėti tik per premijos „Bonus“ lošimą.  

Lošimo funkcijos: 

 

Bonusų lošimas „Laikykite Dzekpotą“ („Hold the Jackpot Bonus Game“) 

• Visi premijos simboliai fiksuojami ant būgnų per premijos „Bonus“ lošimą.  

• Premijos „Bonus“ lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.  

• Kiekvienas naujas premijos simbolis iš naujo nustato pakartotinių sukimų skaičių į 3.  

• Premijos „Bonus“ lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai 

užpildomi premijos simboliais.  

• Grynųjų simboliai suteikia 1x-5x lošėjo statymo dydžio prizus.  

• Surinkus visus 9 bet kurios rūšies premijos simbolius, laimimas aukso puodas.  

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

2.2047 „Spragsintys Kiaušiniai ™“ („Sizzling Eggs ™“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Laimėjimai skiriami už 3 vienodus simbolius iš kairės į dešinę ant iš eilės einančių būgnų. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje. 

• Simbolis laukinis „WILD“ pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos „SCATTER“ ir 

specialiuosius simbolius. 

• Grynųjų pinigų simboliai suteikia 1x-10x lošėjo statymą atitinkančius prizus. 

• Laimėjimai iš skirtingų eilučių sumuojami. 

 

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: 250 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

• Išsukus 3, 4 arba 5 sklaidos simbolius, esančius bet kurioje būgno vietoje, suteikiama 

atitinkamai 10, 20 arba 30 nemokami sukimai. 

• Daugiklio simboliai 2x-10x padidina bendrą kolekcininko „Collector“ simbolio surinktų 

prizų vertę. 

• Pasibaigus nemokamų sukimų funkcijai, išmokamas prizas, lygus statymo linijos laimėjimų 

ir kolekcininko „Collector“ simbolių verčių sumai, o visi kolekcininko „Collector“ simboliai 

pašalinami iš būgnų. 

 

 

2.2048 „Degantys Drakonai 9“ („9 Burning Dragons“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 9 būgnų, 3 eilučių linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Laimėjimai išmokami už bent 4 vienodus simbolius bet kuriame iš būgnų. 

• Ištraukus dvi tos pačios vertės simbolių kombinacijas, laimėjimas bus mokamas tik už 

kombinaciją su simboliu, kurio laimėjimo lentelėje yra aukštesnė pozicija. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bonusų lošimas „Laikykite Dzekpotą“ („Hold the Jackpot Bonus Game“) 

• Ištraukus bent 3 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, suaktyvinama „Hold the 

Jackpot“ premija. 

• Premijos raundo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Kiekvieną kartą, kai ištraukiamas premijos simbolis, jis iš naujo nustato pakartotinių 

sukimų skaičių iki 3. 

• Premija baigiasi, kai baigiasi visi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

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: 218 700 € 



 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas  ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

 

2.2049 „Magiški sukimai™“ („Magic Spins™“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Magiški sukimai™“ - 29 būgnų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Laimėjimas suteikiamas ištraukus bent 10 panašių simbolių bet kurioje būgnų vietoje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos „Bonus“ simbolius. 

• Ištraukus dvi tos pačios vertės simbolių kombinacijas, laimėjimas bus mokamas tik už 

kombinaciją su simboliu, kurio laimėjimo lentelėje yra aukštesnė pozicija. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bonusų lošimas „Laikykite Dzekpotą“ („Hold the Jackpot Bonus Game“) 

• Ištraukus bent 6 premijos simbolius, suaktyvinama „Hold the Jackpot“ premija. 

• Papildomo lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3. 

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai užpildomi 

premijos simboliais. 

• Pinigų simboliai suteikia prizą nuo 1x iki 5x lošėjo statymo. 

• Didėjančios vertės grynųjų pinigų simboliai suteikia prizą nuo 3x–7x lošėjo statymo, o už 

„Mega Increasing Value Cash“ simbolius suteikia prizą nuo 5x–10x lošėjo statymo. 

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

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: 250 000 € 



2.2050 „Karštas Lizdas ™: 777 karūna“ („Hot Slot™: 777 Crown“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnus, 3 eilutes ir 20 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Lošime yra 7 įprasti simboliai ir mokamas sklaidos simbolis. 

• Visi laimėjimai mokami už to paties simbolio derinius aktyvioje eilutėje, nuo kairiojo iki 

dešiniojo būgno iš eilės, išskyrus sklaidos „SCATTERׅ“, kuris mokamas bet kurioje būgnų 

pozicijoje. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų. 

• Už kombinacijas su sklaidos simboliu mokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laimėjimai iš skirtingų eilučių sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

 

2.2051 „Laimingi Nykštukai™“ („Dwarfs Fortune™“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir papildomos viršutinės eilutės su Specialiosios premijos simboliais lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Laimėjimai suteikiami už 5 panašių simbolių ištraukimą bet kurioje būgnų vietoje. 

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos „Bonus“ simbolius. 

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: 30 500 € 

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: 250 000 € 



• Daugiklio simbolis gali būti traukiamas tik viršutinėje būgnų eilutėje ir padaugina bendrą 

laimėjimą iš 2x, 3x, 5x arba 7x kartų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bonusų lošimas „Laikykite Dzekpotą“ („Hold the Jackpot Bonus Game“) 

• Ištraukus bent 6 premijos simbolius, suaktyvinama „Hold the Jackpot“ premija.  

• Premijos lošimas lošiamas ant 20 nepriklausomų būgnų, atskirtų į 5 viršutinius ir 15 

apatinių būgnų. 

• Specialūs premijos simboliai (kolekcionieriaus simboliai, Jackpoto simboliai, paslapties ir 

nykštukų paslapties simboliai) gali būti rodomi tik viršutinėje būgnų eilutėje, o pinigų ir 

didėjančios vertės pinigų simboliai gali būti rodomi tik apatiniuose būgnuose. 

• Papildomo lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Kiekvienas naujas premijos simbolis atkuria pakartotinių sukimų skaičių iki 3. 

• Premijos lošimas tęsiasi tol, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai užpildomi 

premijos simboliais. 

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

2.2052 „Kaitinantis 777 TOPsport“ („Sizzling 777 TOPSport“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 15 būgnų, 3 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į 

dešinę), išskyrus išsisklaidžiusį simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas 

laimėjimas. 

• Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas 

• Už kombinacijas su sklaidos simboliais išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laimėjimai iš skirtingų eilučių sumuojami. 

 

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: 30 500 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Lošimo funkcija („Gamble feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti kiekvieną laimėjimą. 

• Pasirinkus simbolį, vykdomas burtų traukimas ir nustatomas laimėjęs simbolis. 

• Lošimo funkcija turi septynis raundus. 

 

2.2053 „Kosmoso Goonz“ („Space Goonz“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 4 linijų ir 20 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Jei bet kurioje vietoje atsiranda 2 ar daugiau simbolių, parenkamas atsitiktinis daug 

išmokantis simbolis ir pakeičiamas dar daugiau išmokančia jo versija. 

• Laimi tik ilgiausias kiekvienos kombinacijos derinys. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Kombinacijų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų lošimų funkcija (Free Gambling) 

• 10 nemokamų lošimų suteikiami, kai pasirodo 3 laukiniai simboliai, bet kurioje vietoje. 

• 20  nemokamų lošimų suteikiami, kai pasirodo 4 laukiniai simboliai, bet kurioje vietoje. 

• 50  nemokamų lošimų suteikiami, kai pasirodo 5 laukiniai simboliai, bet kurioje vietoje. 

 

2.2054 „Prabangus Auksinis Vienaragis“ („Golden Unicorn Deluxe“) 

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€ 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Tai 3 linijų ir 25 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys linijoje, kuri eina nuo kairiausio būgno į 

dešinę. 

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus rūmų ir skrynios simbolius. 

• Laiminčioje kombinacijoje pasirodę  auksinio vienaragio simboliai daugina laimėjimus iš 

X2. 

• Pagrindinio lošimo metu auksinio vienaragio simboliai atsiranda tik ant 3 būgno. 

• Už  rūmų simbolį skiriama išmoka, kai šie simboliai atsiranda vienas šalia kito nuo 

kairiausiojo būgno į dešinę arba nuo dešiniausiojo būgno į kairę. 

• Laimi tik ilgiausias kiekvienos kombinacijos derinys. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų lošimų funkcija (Free Gambling) 

• 3 rūmų simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 10 nemokamų lošimų. 

• 4 rūmų simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 25 nemokamus lošimus. 

• 5 rūmų simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 100 nemokamų lošimų. 

Skrynios funkcija (Chest Feature) 

• Skrynios simboliai atsiranda ant 1, 3 ir 5 būgno tik pagrindiniame lošime. Jei atsiranda visi 

3 simboliai, suaktyvinama Skrynios funkcija. 

• Galima rinktis bet kurią iš 3 skrynių, kurios atidengs atitinkamos spalvos deimantą. 

• Už žalios spalvos deimantą skiriamas piniginis prizas 

 

2.2055 „Bombinis Bėgikas“ („Bomb Runner“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 935 400 € 



Tai 5 linijų ir 30 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Laimi tik ilgiausias kiekvienos kombinacijos derinys. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Prieš būgnams baigiant suktis gali atsitiktinai iškristi iki 6 laukinių simbolių. 

 

 

2.2056 „Galingoji Medūza“ („Mighty Medusa“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 4 linijų ir 30 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos „SCATTER“ 

simbolį. 

• Išmokama, kai bet kur pasirodo sklaidos simbolis. 

• Sklaidos simboliai pasirodo tik pagrindiniame lošime. 

• Laimi tik ilgiausias kiekvienos kombinacijos derinys. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Kombinacijų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Dvikovos su medūza funkcija (Medusa Duel Feature) 

• Bet kur šalia medūzos simbolio atsiradęs kovotojo simbolis suaktyvina dvikovos funkciją. 

• Laukinis „WILD“ simbolis negali pakeisti sklaidos ir kovotojo simbolių. 

• Dvikovos su medūza funkcijos lošimas baigiasi, kai nebelieka vietos laukiniam simboliui. 

Nemokamų lošimų funkcija (Free Gambling) 

• 3 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 7 nemokamus lošimus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 259 350 € 



• 4 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 12 nemokamų lošimų. 

• 5 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 25 nemokamus lošimus. 

• 6 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 100 nemokamų lošimų. 

 

2.2057 „Diskotekos Garsai“ („Disco Beats“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 linijų ir 9 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos „SCATTER“ 

simbolį. 

• Laimi tik ilgiausias kiekvienos kombinacijos derinys. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Kombinacijų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Ratas (Bonus Wheel) 

• Išsukus 3 sklaidos „SCATTER“ simbolius aktyvinamas Premijos Ratas. 

• Būgnas sukasi tris kartus ir suteikia paryškintus prizus po kiekvieno sukimo, jam sustojus. 

• Jei būgnas sustoja ties žaibo simboliu, suteikiami 3 papildomi sukimai. 

 

2.2058 „Laimingas Žibintas“ („Lantern Luck“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.09 €  

Maks. 90 € 

Maksimali laimėjimo suma: 114 930 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 87 750 € 



Tai 3 linijų ir 25 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Laimi tik ilgiausias kiekvienos kombinacijos derinys. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Kombinacijų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai (Re-Spins) 

• Pakartotinių sukimų funkcija suaktyvinama, kai 1, 3,ir 5 būgnuose pasirodo laukinis 

simbolis. 

• Visi laukiniai simboliai yra užrakinami ir juda viena eilute aukštyn, kol būgnai nusileidžia. 

• Pakartotiniai lošimai baigiasi, kai ekrane nepasirodo nei vienas laukinis simbolis. 

 

2.2059 „Laimingas Durianas“ („Lucky Durian“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 linijų ir 15 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę arba 

nuo dešiniausio būgno į kairę. 

• Už vieną eilutę išmokama pagal tai, kuri laiminčioji eilutė yra ilgesnė – iš kairės į dešinę ar 

iš dešinės į kairę 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Kombinacijų laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai (Re-Spins) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 656 250 € 



• 3 pakartotinių sukimų funkcija suaktyvinama, kai pasirodo laukinis simbolis. 

• Laukiniai simboliai užrakinami likusiems pakartotiniams sukimams. 

• Jei visi 5 būgnai turi išsiplėtusių laukinių simbolių, tada tik 4 būgnai liks užrakinti, o 

atsitiktinis būgnas, kuris dar nebuvo užrakintas, bus atrakintas. 

• Pakartotiniai sukimai gali būti pakartotinai suaktyvinami be apribojimų. 

 

 

2.2060 „Naujųjų Metų Rinkinys“ („New Years Bash“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 linijų ir 25 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

• Už bet kur atsiradusį sklaidos simbolį suteikiamas laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Lošimai (Free Gambilng) 

• 3 pakartotinių lošimų suteikiama, kai pasirodo laukinis simbolis. 

• Laukiniai simboliai užrakinami likusiems pakartotiniams sukimams. 

• Įjungus visas 10 lempučių simbolių, skiriama 15 papildomų nemokamų lošimų. 

• Laukinis simbolis įtraukiamas į lempučių įžiebimą. 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę, arba nuo dešiniausio būgno į kairę. 

 

2.2061 „Į Sveikatą!“ („Prost!“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 106 250 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Tai 3 linijų ir 25 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik ilgiausias laimėjimas. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus bokalų simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Žemėlapio funkcija (Map Feature) 

• Žmogeliukų simboliai pereina per vieną namą kiekvienoje laimingoje kombinacijoje, 

kurioje atitinkamai atsiranda ir laukinis „WILD“ simbolis. 

• Jei žmogeliuko simbolis sustoja ties monetos simboliu, skiriamas piniginis prizas. 

• Galimi prizai kaip statymo lygio daugiklis yra: X5 X10 X20 X50 X100 X200 X500 arba 

X1000. 

• Jeigu laiminčioje kombinacijoje atsiranda 5 vienodi laukiniai simboliai, tuomet garantuotai 

atsiranda bokalo simbolis, kuris aktyvuoja nemoką lošimą. 

• Jei merginos simbolis sustoja ties bokalo simboliu, skiriama 12 nemokamų lošimų, kurių 

metu prizai dvigubinami. 

• Jei vaikino simbolis sustoja ties bokalo simboliu, skiriama 12 nemokamų lošimų, kurių 

metu prizai trigubinami. 

• Jei merginos ir vaikino simbolis sustoja ties bokalo simboliu, skiriama 25 nemokamų 

lošimų, kurių metu prizai dauginami X10. 

Prost! Funkcija (Prost! Feature) 

• „Prost!“ funkcija suaktyvinama, kai 1 ir 5 būgnuose atsiranda bokalo simbolis. 

• 1 ir 5 būgnai prisipildys ir uždengs bokalo  simbolius. 

• Šios funkcijos metu laukiniai  simboliai nepakeičiami. 

Nemokami Lošimai (Free Gambilng) 

• Nemokamų lošimų funkcija suaktyvinama per žemėlapio funkciją. 

• Jei 3 ar daugiau laukinių simbolių atsiranda laimingoje kombinacijoje, skiriama 12 

nemokamų lošimų. 

 

2.2062 „Devynios Uodegos“ („Nine Tails“) 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 513 875 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 linijų ir 30 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už kombinacijas išmokama, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Laimi tik ilgiausias derinys bet kuria kryptimi. 

• Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

• Už bet kur atsiradusį sklaidos simbolį suteikiamas laimėjimas. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

• Už bet kur atsiradusį sklaidos simbolį suteikiamas laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Damos Funkcija (Lady Feature) 

• Pagrindinio lošimo metu besisukant būgnams damos simbolis gali atsitiktinai pavirsti 

auksine, raudona arba žalia dama. 

• Kai ji pasidaro raudona: ekrane atsiranda 1 sklaidos simbolis. 

• Kai ji pasidaro auksinė: ekrane atsiranda 3 laukiniai simboliai. 

• Kai ji pasidaro žalia: ekrane atsiranda 4 įvairių tipų simboliai. 

Nemokami Lošimai (Free Gambilng) 

• Bet kur atsiradus 3, 4 arba 5 sklaidos simboliams, suteikiami atitinkamai 7, 27 arba 57 

nemokami lošimai. 

• Bet kokia laiminti kombinacija (apimanti sklaidos simbolius) suteikia vieną prizą – 7 arba 

77 ant lapės uodegos. 

• Prizai išmokami, jei prizus turi visos 9 uodegos; 7 prizai atsitiktiniu būdu pagerinami į 77, o 

77 prizai atsitiktiniu būdu padvigubinami. 

 

2.2063 „Skris!“ („Fly!“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 234 300 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

Tai 5 linijų ir 30 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kolekcijos išsaugomos kiekvienai statymo konfigūracijai. 

• Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukinis simbolis atsiranda būgnuose 1, 3 ir 5. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie kitų laimėjimų. 

• Už sklaidos simbolį išmokama, tik kai nebegali būti skirta kitų laiminčių kombinacijų. 

• Už bet kur atsiradusį sklaidos simbolį suteikiamas laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Grupiniai Laimėjimai (Grouped Pays) 

• 7 ar daugiau simbolių vienoje grupėje suteikia laimėjimą. 

• Simbolis yra grupėje, jei jis horizontaliai ar vertikaliai ribojasi su tokiu pačiu simboliu. 

• Skirtingų grupių laimėjimai sumuojami 

• Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

Kaskada (Cascade) 

 

• Laiminčius simbolius pakeičia nauji ir (arba) esami simboliai. 

• Nelaimėję simboliai prieš kitą kaskadą persikelia į viršų. 

• Kaskados tęsiasi, kol yra naujų laimėjimų. 

 

Pagrindinis lošimas (Base Game) 

• Kas 20 mokamų sukimų (pagrindiniame lošime neįskaitant kaskadų) surenkamas balionas. 

• Surinkus visus 8 balionus, bus išsukti ne mažiau kaip 3  simboliai – tai reiškia, kad 

nemokamo lošimo funkcija garantuotai bus suaktyvinama kas 160 mokamų sukimų! 

• Nemokamo lošimo funkcijai pasibaigus, kolekcijų skaičius vėl būna nulis. 

Nemokamų Lošimų Funkcija (Free Game Feature) 

• 10, 15, 25 arba 35 nemokamų lošimų yra atitinkamai suteikiami, kai 3, 4, 5 ar 6  sklaidos 

simboliai pasirodo bet kur ant būgnų. 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 36 135 € 



• Už kiekvieną papildomą bet kur išriedėjusį sklaidos simbolį suteikiama dar 10 nemokamų 

lošimų. 

• Nemokami lošimai pradedami su visais 8 balionais – po 2 raudoną ir mėlyną ir violetinį ir 

žalią balionus. 

• Kiekviena laiminti kombinacija susprogdina sutampančios spalvos balioną. 

• Susprogdinus visus balionus, suaktyvinami nemokami cirko lošimai. 

• Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą. 

• Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

Nemokami Lošimai (Circus Free Game Feature) 

• Visi likę nemokami lošimai yra nemokami cirko lošimai. 

• Sulošiami ne mažiau kaip 5 nemokami cirko lošimai. 

• Kiekviena laiminčioji kombinacija surenka sutampančios spalvos balioną, kol surenkami 8 

balionai – po 2 raudonos, mėlynos ir violetinės spalvos ir žalios spalvos. 

• Pasibaigus nemokamiems cirko lošimams, visi surinkti balionai atidengia piniginį prizą. 

• Galimi prizai kaip statymo lygio daugiklis yra: X50 X100 X250 X400 X750 X1000 X2000 

X3000 X6000 X10000 arba X25000. 

• Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

 

2.2064 „Aukštos klasės mistinis turtas“ („Mystic Fortune Deluxe“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 4 linijų ir 28 fiksuotų statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

• Tik ilgiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukinis simbolis atsiranda būgnuose 1, 3 ir 5. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie kitų laimėjimų. 

• Už sklaidos simbolį esantis laimėjimas yra dauginamas iš bendros statymo sumos. 

• Už bet kur atsiradusį sklaidos simbolį suteikiamas laimėjimas. 

• Bet kuris išsuktas pinigų simbolis suteikia to simbolio nurodytą prizą. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.28 €  

Maks. 140 € 

Maksimali laimėjimo suma: 662 480 € 



• Galimi prizai kaip statymo lygio daugiklis yra: X2 X3 X5 X8 X18 X28 X58 X88 X188 

X288 X588 X888 X1888 X2888 X5888 arba X8888. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Lošimų Funkcija (Free Game Feature) 

• 3 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 8 nemokamus lošimus. 

• 4 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 28 nemokamus lošimus. 

• 5 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 288 nemokamus lošimus. 

• Jei iškrenta laukinis simbolis 1, 3, ir 5 būgnuose, gaunami 28 nemokami lošimai. 

• Visi nemokamo lošimo prizai dauginami iš X2, jei lošimą suaktyvinęs yra sklaidos 

simbolis. 

• Visi nemokamo lošimo prizai dauginami iš X5, jei lošimą suaktyvinęs yra laukinis simbolis. 

• Visiems likusiems nemokamiems lošimams daugiklis didinamas iki X5, jei funkcija 

pakartotinai suaktyvinama laukiniu simboliu. 

• Laukinis ir sklaidos simboliai negali suaktyvinti to paties sukimo. 

 

2.2065 „Sprogstamosios kaukolės“ („Calaveras Explosivas“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kaukolių laimėjimai dauginami iš statymo lygio. 

• Visi laimėjimai dauginami iš esamo lošimo daugiklio. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Sklaidos simbolio laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos. 

• Už sklaidos simbolį esantis laimėjimas yra dauginamas iš bendros statymo sumos. 

• Už bet kur atsiradusį sklaidos simbolį suteikiamas laimėjimas. 

• Sklaidos simboliai išmoka tik kai nebegali būti skirta kitų laiminčių kombinacijų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Lošimų Funkcija (Free Game Feature) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.15 €  

Maks. 150 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 3 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 8 nemokamus lošimus. 

• 4 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 28 nemokamus lošimus. 

• 5 sklaidos simboliai bet kurioje vietoje, aktyvuoja 288 nemokamus lošimus. 

• Jei iškrenta laukinis simbolis 1, 3, ir 5 būgnuose, gaunami 28 nemokami lošimai. 

• Visi nemokamo lošimo prizai dauginami iš X2, jei lošimą suaktyvinęs yra sklaidos 

simbolis. 

• Visi nemokamo lošimo prizai dauginami iš X5, jei lošimą suaktyvinęs yra laukinis simbolis. 

• Visiems likusiems nemokamiems lošimams daugiklis didinamas iki X5, jei funkcija 

pakartotinai suaktyvinama laukiniu simboliu. 

• Laukinis ir sklaidos simboliai negali suaktyvinti to paties sukimo. 

Kaskada (Cascade) 

 

• Laiminčius simbolius pakeičia nauji ir (arba) esami simboliai. 

• Lošimo daugiklis didėja sulig kiekviena nauja kaskada lošimo raunde, kol pasiekiamas 

maksimumas. 

• Jei nėra naujų laimėjimų, daugiklis grąžinamas į pradinį dydį. 

• Pirminės kaskados daugiklis yra X1, o nuo 2-OS iki 7-OS kaskados suteikiami daugikliai X2, 

X4, X8, X16, X32 ir X64 (atitinkamai). 

• Už 8-TĄ AR BET KURIĄ PASKESNĘ kaskadą suteikiamas daugiklis X128. 

 

Ženkliuko Daugikliai (Badge Multipliers) 

 

• Bet kuris iš kaukolės simbolių, patekęs į laiminčią kombinaciją, laiminčios kombinacijos 

daugiklį didina X1 

• Tuomet laiminčios kombinacijos daugiklis padauginamas iš lošimo daugiklio, pvz.,  trys 

kaukolės = X4, kuris tuomet padauginamas iš X4, skiriamo už 3-ČIĄ kaskadą, ir iš viso 

gaunama X16 

 

 

2.2066 „Besijuokianti Buda“ („Laughing Buddha“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 linijų ir 28 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.28 €  

Maks. 140 € 

Maksimali laimėjimo suma: 280 280 € 



• Eilutės laimėjimas išmokamas, jei ji užpildoma nuo kairiausiojo būgno į dešinę, nebent 

nurodyta kitaip. 

• Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

• Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

• Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Jei laiminčioje kombinacijoje atsiranda  laukinis X2 arba laukinis X3 simbolis laimėjimas 

padauginamas atitinkamai iš X2 arba X3 (atsižvelgiant į tai, kuris didesnis). 

• Sklaidos simbolio laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos. 

• Išmokama už bet kur atsirandančius sklaidos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Lošimų Funkcija (Free Game Feature) 

• 8 nemokami lošim ai suteikiami, kai 3 sklaidos simboliai pasirodo bet kurioje vietoje. 

• Kiekvienas  sklaidos simbolis atidengia kitą atitinkamą simbolį. 

• Šią funkciją galima suaktyvinti pakartotinai su tuo pačiu pasirinktu simboliu. 

 

2.2067 „Uogų Srautas“ („Fluxberry“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 besisukančių būgnų ir 40 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito aktyvioje statymo eilutėje, pradedant 

nuo kairiausio būgno, kad laimėjimas būtų suteiktas.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Srauto Sukimai („Flux Spins“) 

 

• Šią funkciją aktyvuoja laukinis „WILD“ simbolis.  

• Funkcija baigiama, kai „WILD“ (laukinis) simbolis pasiekia apatinę eilutę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 167 000 € 



 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių bet kurioje vietoje  suaktyvina 10 nemokamų sukimų.  

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

• 4 sklaidos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

• 5 sklaidos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

 

2.2068 „Frutopija“ („Frutopia“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 besisukančių būgnų ir 125 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito aktyvioje statymo eilutėje, pradedant 

nuo kairiausio būgno, kad laimėjimas būtų suteiktas.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Išmoka apskaičiuojama padauginus statymą iš laiminčios kombinacijos, gautos sukimo 

metu. 

• Laukinis „WILD“ simbolis yra džokeris, pakeičiantis visus simbolius lošime.  

• Jei kombinaciją sudaro tik laukiniai „WILD“ simboliai, ji bus išmokama kaip aukščiausias 

galimas išmokėti simbolis lošime, nes laukiniai simboliai veikia kaip aukščiausia laimėjimo 

kombinacija. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Frutopijos lygių funkcija (Frutopia Levels feature) 

 

• Lošime yra 5 Frutopijos „FRUTOPIA“ lygiai, kurių kiekvienas turi skirtingą skaičių 

aktyvių eilučių ir simbolių.  

• Lošime iš viso yra 2 Frutopijos „FRUTOPIA“ linijos, kurios parodo lošėjo progresą tam 

tikrame lygyje.  

• Raudonos Frutropijos linijos „RED FRUTOPIA BAR“ rodo lošėjo turimas „Gyvybes“. 

Lošėjas praranda 1 skyrelį iš raudonos Frutropijos linijos, kai ekrane nėra laiminčios 

kombinacijos.  

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: 319 000 € 



• Žalia linija rodo lošėjo progresą. Kai visi skyreliai yra aktyvūs, lošėjas pereina į kitą lygį. 

Lošėjas prideda skyrelį prie Žalios Frutropijos linijos „GREEN FRUTOPIA BAR“, kai 

išsuka laiminčią kombinaciją arba ant būgnų išsukamas specialus Žalios Energijos Šerdies 

simbolis.  

 

Energijos Branduolys funkcija (Energy Core feature) 

 

• Yra 2 tipų energijos branduolio „ENERGY CORE“ simboliai. Kai išsukami ant būgnų 

nelaiminčioje kombinacijoje, raudonos energijos branduolio „RED ENERGY CORE“ 

simboliai neleidžia skyreliui „RED FRUTOPIA BAR“ kristi žemyn.  

• Žalios energijos branduolio „GREEN ENERGY CORE“ simbolio funkcija tokia pati, tik jis 

prideda vieną skyrelį prie „GREEN FRUTOPIA BAR“. 

Lošti (Gamble) 

 

• Lošėjas turės atspėti, ar kita korta yra juoda ar raudona. Pasirinkus spalvą, korta bus atversta 

ir, jei spėjimas teisingas, lošėjas gauna dvigubą esamo laimėjimo sumą.  

• Jei spalvos neatspės, praras esamą laimėjimą. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Pasiekus 5 lygį ir užpildžius visus skyrelius žalias simboliais, duodama 10 nemokamų 

sukimų. 

 

2.2069 „Drakonas Prieš Feniksą“ („Dragon VS Phoenix“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 4 besisukančių būgnų ir 16 statymo eilučių lošimas 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „PHOENIX MEGA WILD“ yra speciali funkcija, suaktyvinama, kai laukinis simbolis 

(Feniksas) išsukamas 2-ame arba 3-ame būgne.  

• „DRAGON EXPANDING WILD“ yra speciali funkcija, suaktyvinama, kai laukinis 

simbolis (Drakonas) išsukamas 1-ame arba 4-ame būgne. 

• Laimėjimo kombinacijose laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos simbolį. 

• Išmoka mokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 568 400 € 



 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Sklaidos simbolis suteikia nemokamą sukimą. 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 5 nemokamus sukimus.  

• 4 sklaidos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus. 

 

2.2070 „Kriketo Manija“ („Cricket Mania“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 besisukančių būgnų ir 40 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito 

aktyvioje statymo eilutėje, pradedant nuo kairiausio būgno.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius, taip 

suformuodami laiminčius derinius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 7 sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Kriketo lazda yra sklaidos simbolis.  

• Sklaidos simbolis atsiranda tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.  

• 7 sklaidos simboliai aktyvina 10 nemokamų sukimų. 

• 8 sklaidos simboliai aktyvina 15 nemokamų sukimų. 

• 9 sklaidos simboliai aktyvina 20 nemokamų sukimų.  

 

 

2.2071 „Spragsintys Vaisiai!“ („Fruits Go Pop!“) 

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: 32 700 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 besisukančių būgnų ir 1 – 27 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito 

aktyvioje statymo eilutėje, pradedant nuo kairiausio būgno.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius, taip 

suformuodami laiminčius derinius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Žvaigždžių simbolis yra sklaidos simbolis. 

• Kai šie trys sklaidos simboliai iškrenta būgnuose, jie suteikia 10 nemokamų sukimų rinkinį 

su x2 daugikliu.  

 

Lošti („Gamble“) 

 

• Lošėjas turės atspėti, ar kita korta yra juoda ar raudona. Pasirinkus spalvą, korta bus atversta 

ir, jei spėjimas teisingas, lošėjas gauna dvigubą esamo laimėjimo sumą.  

• Jei spalvos lošėjas neatspėja, jis praranda esamą laimėjimą. 

 

2.2072 „Tomatina“ („La Tomatina“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 besisukančių būgnų ir 40 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 345 600 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 51 000 € 



 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito 

aktyvioje statymo eilutėje, pradedant nuo kairiausio būgno.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Srauto Sukimai („Flux Spins“) 

 

• Šią funkciją aktyvuoja „FERNANDO“. Jis meta pomidorus, kurie atsirasdami ant būgnų 

tampa WILDS (laukiniais) simboliais baziniame lošime arba WILDS (laukiniais) simboliais 

su X2 MULTIPLIER (daugikliu) FREE SPINS (nemokamų sukimų) režime bei aktyvuoja 

pakartotinai suaktyvinamus išmokamus sukimus.  

• Su kiekvienu sukimu pomidoro simbolis užima dar vieną laukelį ant būgnų ir vertikaliai juda 

žemyn.  

• Funkcija baigiama, kai WILD (laukinis) simbolis pasiekia apatinę eilutę. 

 

Fiksuoti Pakartotiniai Sukimai („Sticky ReSpins“) 

 

• „SERGIO“ aktyvuoja šią funkciją, kai jis meta pomidorus ir jie nukrenta ant būgnų. 

• RESPINS (pakartotinių sukimų) skaičius yra lygus pomidorų ant būgnų skaičiui. 

• Per RESPINS (pakartotinių sukimų) funkciją pomidoro simbolis pasikeičia į WILD (laukinį) 

simbolį su x2 MULTIPLIER (daugikliu) baziniame lošime ir WILD (laukinį) simbolį su x4 

MULTIPLIER (daugikliu) FREE SPINS (nemokamų sukimų) režimu. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Kai visi laukeliai ant būgnų yra užpildomi pomidorų simboliais per STICKY RESPIN 

(fiksuoto pakartotinio sukimo) funkciją, ji baigiama ir lošėjas gali rinktis iš dviejų variantų – 

FREE SPINS (nemokamų sukimų) su „FERNANDO“ arba „SERGIO“. Abiem atvejais 

suteikiama 10 pakartotinai nesuaktyvinamų FREE SPINS (nemokamų sukimų), kurie lošimai 

su FLUX SPINS funkcija arba STICKY RESPIN (fiksuoto pakartotinio sukimo) funkcija, 

kol panaudojami visi FREE SPINS (nemokami sukimai). 

 

 

 

2.2073 „Mano Mano Ieškojimas“ („Mine Mine Quest“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  



 

 

 

Tai 9 besisukančių būgnų ir 40 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 5 arba daugiau greta susijungę simboliai grupėje suteikia laimėjimą.  

• Išmokamas tik didžiausias grupės laimėjimas.  

• Kai laimėjimo derinys atsiranda ekrane, jis įvertinamas ir sprogsta. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Papurtyti („Shake Up“) 

 

• Funkcija „SHAKE UP“ suaktyvinama atsitiktiniu būdu, kai pagrindiniame lošime nebelieka 

laimėjimo derinių.  

• Funkcija garantuoja laimėjimą. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų skaičius yra nuo 5 iki 20 ir jis pasirenkamas atsitiktiniu būdu lošimo 

pradžioje. 

 

 

 

2.2074 „Įspūdingas Laimėjimas“ („PengWins“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 besisukančių būgnų ir 10 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito 

aktyvioje statymo eilutėje, pradedant nuo kairiausio būgno.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 22 360 € 

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: 120 000 € 



• Jei kombinaciją sudaro tik laukiniai „WILD“ simboliai, ji bus išmokama kaip aukščiausias 

galimas išmokėti simbolis lošime, nes laukiniai „WILD“ simboliai veikia kaip aukščiausia 

laimėjimo kombinacija. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotinis Sukimas („ReSpins“) 

 

• Šokantys laukiniai „JUMPING WILD“ simboliai pasiekia vidurinį būgną, suteikdami 

pakartotinį sukimą. 

 

2.2075 „Kosmoso Trukdžiai“ („Space Jammers“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 5 besisukančių būgnų ir 9 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas po kito 

aktyvioje statymo eilutėje, pradedant nuo kairiausio būgno.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukinis „WILD“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos „SCATTER“ 

simbolį. 

• Laimėjimo deriniai „SHATTER“ leidžia atsirasti naujiems simboliams, kad būtų suformuoti 

nauji laimintys deriniai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kosmoso Apiplėšimo Nemokamas Sukimas („Space Heist Free Spins“) 

 

• Nemokamas sukimas suaktyvinamas, kai 3 sklaidos „SCATTERS“ atsiranda ant 1, 3 ir 5 

būgnų.  

• Lošėjas automatiškai gauna 10 nemokamų sukimų.  

 

2.2076 „Liepsnojantis Vaisius“ („Flaming Fruit“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tai 3 besisukančių būgnų ir 5 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Šiame lošime išmokama tik už tris vienodas kombinacijas. 

• Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti („Gamble“) 

 

• Lošėjas turi atspėti, ar moneta nukris ant herbo ar skaičiaus.  

• Simbolis su puse, kuria moneta nukrito, sumirksės ir, jei spėjimas teisingas, laimėta suma 

bus padvigubinta.  

• Jei lošėjas neatspėja, esamą laimėjimą praranda. 

 

 

2.2077 „Višta Nindzė“ („Chicken Ninja“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Višta Nindzė – 6 besisukančių būgnų, 3 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami.  

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 6400 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 14 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai („Free spins“) 

 

• 10 nemokamų sukimų naudojant X2-X6 daugiklį.  

• Daugikliai gali atsitiktinai padidėti nemokamų sukimų metu.  

• X4 bus pasiekiamas, kai bus 4 eilutės.  

• X6 bus pasiekiamas, kai bus 5 eilutės.  

• Nemokamų sukimų metu būgnai gali išsiplėsti, kad būtų rodomos papildomos užmokesčio 

eilutės ir daugikliai iki X6. 

 

 

2.2078 „Fenikso Pelenai“ („Phoenix Ashes“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fenikso Pelenai – 6 besisukančių būgnų, 4 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.   

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai („Free spins“) 

 

• Galimi 10 nemokamų sukimų, naudojant X2 daugiklį. 

• Sukimų metu, bet kurios 2 gretimuose būgnuose, gali užsiblokuoti ir bus 

sinchronizuojamos. 

 

 

2.2079 „Drąsus Ginklanešys“ („Bold Squire“)  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 3 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Drąsus Ginklanešys – 5 besisukančių būgnų, 3 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikyk ir Žaisk („Hold&Play“) 

 

• Premijos turas pradeda su 3 sukimais.  

• Kiekvieną kartą, kai naujas prizo simbolis užsifiksuoja, skaitiklis iš naujo nustato 3 

sukimus. 

 

 

2.2080 „Rokabilio Zvimbimas“ („Rockabilly Buzzin“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rokabilio Zvimbimas – 6 besisukančių būgnų, 3 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę 

arba iš viršaus į apačią. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai („Free spins“) 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 12 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 12 000 € 



• Galimi 10 nemokamų sukimų, naudojant X2 daugiklį. 

 

 

2.2081 „Buivolo Dulkės“ („Buffalo Dust“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Buivolo Dulkės – 6 besisukančių būgnų, 3 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai („Free spins“) 

 

• 5 nemokami sukimai naudojant X1-X2-X3-X4-X8-X10 daugiklį. 

• Pakartotiniai sukimai – bet koks laimėjęs sukimas su buivolo simboliu gaus dar iki 4 

sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu, jei buivolas egzistuoja, jis gali išsiplėsti visuose būgnuose ir yra 

laikomas laukiniu simboliu. 

 

 

2.2082 „Ekspedicija“ („Expedition“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspedicija – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

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: 8 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 7 000 € 



 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Įjungti sukimai („Power Up Spins“) 

 

• Aktyvavus funkciją galimi 10 nemokamų sukimų. 

• Kai funkcija yra paruošta kitam sukimui, skiltis Įjungti Sukimai „PowerUpSpins“ užsidegs 

žaliai, o paleidimo mygtukas taip pat užsidegs žaliai, nurodant, kad funkcija paruošta kitam 

sukimui. 

• Sukimo metu galimas daugiklis, kurio suma rodoma kortelėje. 

• Galimi laukiniai simboliai, kurių suma rodoma kortelėje. 

• „EXPAND“ – ant kortelės nurodytas simbolis išsiplės ir užpildys 2, 3, 4, 5 būgnus kitam 

sukimui. 

• "BOOSTER" – Stiprintuvas „Booster“ gali suaktyvinti 2 arba 3 papildomos kortelės per 

vieną sukimą (nurodyta kortelėje), kai sukimų skaičius nurodytas kortelėje. Jei bus įteikta 

daugiau nei 1 kortelė, jos visos aktyvuojamos kartu.  

• kol funkcija Stiprintuvo „BOOSTER“ aktyvi, nemokami sukimai ar papildomos Stiprintuvo 

„BOOSTER“ kortelės negali būti skiriamos. 

 

 

2.2083 „Skaidrūs Vaisiai“ („Lucid Fruits“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Skaidrūs Vaisiai – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę 

arba iš viršaus į apačią. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 7 000 € 



 

Įjungti sukimai („Power Up Spins“) 

 

• Aktyvavus funkciją galimi 10 nemokamų sukimų. 

• Kai funkcija yra paruošta kitam sukimui, skiltis Įjungti Sukimai „PowerUpSpins“ užsidegs 

žaliai, o paleidimo mygtukas taip pat užsidegs žaliai, nurodant, kad funkcija paruošta kitam 

sukimui. 

• Sukimo metu galimas daugiklis, kurio suma rodoma kortelėje. 

• Galimi laukiniai simboliai, kurių suma rodoma kortelėje. 

• „EXPAND“ – ant kortelės nurodytas simbolis išsiplės ir užpildys 2, 3, 4, 5 būgnus kitam 

sukimui. 

• "BOOSTER" – Stiprintuvas „Booster“ gali suaktyvinti 2 arba 3 papildomos kortelės per 

vieną sukimą (nurodyta kortelėje), kai sukimų skaičius nurodytas kortelėje. Jei bus įteikta 

daugiau nei 1 kortelė, jos visos aktyvuojamos kartu.  

• kol funkcija Stiprintuvo „BOOSTER“ aktyvi, nemokami sukimai ar papildomos Stiprintuvo 

„BOOSTER“ kortelės negali būti skiriamos. 

 

 

2.2084 „Magiška Lempa“ („Lamp Of Magic“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Magiška Lempa – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę 

arba iš viršaus į apačią. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Įjungti sukimai („Power Up Spins“) 

 

• Aktyvavus funkciją galimi 10 nemokamų sukimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 7 000 € 



• Kai funkcija yra paruošta kitam sukimui, skiltis Įjungti Sukimai „PowerUpSpins“ užsidegs 

žaliai, o paleidimo mygtukas taip pat užsidegs žaliai, nurodant, kad funkcija paruošta kitam 

sukimui. 

• Sukimo metu galimas daugiklis, kurio suma rodoma kortelėje. 

• Galimi laukiniai simboliai, kurių suma rodoma kortelėje. 

• „EXPAND“ – ant kortelės nurodytas simbolis išsiplės ir užpildys 2, 3, 4, 5 būgnus kitam 

sukimui. 

• "BOOSTER" – Stiprintuvas „Booster“ gali suaktyvinti 2 arba 3 papildomos kortelės per 

vieną sukimą (nurodyta kortelėje), kai sukimų skaičius nurodytas kortelėje. Jei bus įteikta 

daugiau nei 1 kortelė, jos visos aktyvuojamos kartu.  

• kol funkcija Stiprintuvo „BOOSTER“ aktyvi, nemokami sukimai ar papildomos Stiprintuvo 

„BOOSTER“ kortelės negali būti skiriamos. 

 

 

2.2085 „Statybos Lažybos“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Statybos Lažybos – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai simbolių kombinacijos eina iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laimėjimai skirtingose išmokų eilutėse yra sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai („Free spins“) 

 

• 3 ar daugiau išsklaidymų bet kurioje būgnelio vietoje suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Pakartotinis sukimas suaktyvinamas, kai bent 1 simbolis „Aukštas“ patenka į visą būgną. 

• Pakartotinis sukimas suaktyvės kiekvieną kartą, kai būgnelyje pasirodys naujas simbolis 

„Aukštas“. 

• Galima suaktyvinti ne daugiau kaip 5 pakartotinius sukimus, kad būgnai būtų užpildyti 

simboliais „Aukštas“. 

• Pakartotinių sukimų metu laimėjimo linijoje, bet koks aukštų simbolių derinys mokamas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 14 000 € 



2.2086 „Pinigų Kalykla“ („Money Minter“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pinigų Kalykla – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laimingose kombinacijose laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus įprastus simbolius, 

išskyrus sklaidos „Scatter“ simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų Kalyklos Pasikartojantys Sukimai („Money Minter Respins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja funkciją Pinigų Kalyklos Pasikartojantys Sukimai. 

• +1 sukimo simbolis suteikia dar vieną papildomą sukimą. 

• Jei visos simbolių pozicijos užpildomos sklaidos simboliais, funkcija baigiasi. 

• Atitinkamai nuo sklaidos simbolių skaičiaus suteikiami laimėjimai: 

o 15 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 5000x statymo suma; 

o 14 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 1200x statymo suma; 

o 13 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 700x statymo suma; 

o 12 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 350x statymo suma; 

o 11 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 200x statymo suma; 

o 10 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 150x statymo suma; 

o 9 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 100x statymo suma; 

o 8 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 60x statymo suma; 

o 7 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 20x statymo suma; 

o 6 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 10x statymo suma; 

o 5 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 5x statymo suma; 

o 4 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 2x statymo suma; 

o 3 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 1x statymo suma. 

 

 

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 € 



2.2087 „Sultingi Brangakmeniai“ („Juicy Gems“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sultingi Brangakmeniai – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimai („Bonus Game“) 

 

• Premijos lošime yra 4 aukso puodai, kuriuos galima laimėti: 

o GRAND aukso puodas - 5000x statymo suma; 

o SUPER aukso puodas - 500x statymo suma; 

o MAJOR aukso puodus - 50x statymo suma; 

o MINOR aukso puodus - 20x statymo suma. 

• Surinkus 15 bet kokio tipo Bonus simbolius, gaunamas didysis „Grand“ aukso puodas. 

 

 

2.2088 „Perkūno Šventykla“ („Temple of Thunder“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Perkūno Šventykla – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 555 500 € 

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: 364 500 € 



• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę ir yra bet kurioje padėtyje ant trijų ar daugiau gretimų būgnų. 

• Kuo daugiau simbolių, už kuriuos išmokama daugiau, eina iš eilės, tuo laimėjimas didesnis. 

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Lošimo metu atsitiktiniai būgnai sinchronizuojami. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimai („Bonus Game“) 

 

• Premijos lošime yra 4 aukso puodai, kuriuos galima laimėti: 

o GRAND aukso puodas - 5000x statymo suma; 

o SUPER aukso puodas - 500x statymo suma; 

o MAJOR aukso puodus - 50x statymo suma; 

o MINOR aukso puodus - 20x statymo suma. 

• Surinkus 15 bet kokio tipo Bonus simbolius, gaunamas didysis „Grand“ aukso puodas. 

 

 

2.2089 „Laiminga Korta“ („Lucky Card“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Laiminga korta – 3x3 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimia esant trims vienodiems simboliams; 

• Kuo brangiau išmokamas vaisiaus simbolis, tuo didesnis laimėjimas gaunamas. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimą. 

 

 

2.2090 „Budos Būgnai“ („Budai Reels“)  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 500 € 

Maksimali laimėjimo suma: 7 700 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Budos Būgnai – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laiminčiose kombinacijose laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus 

sklaidos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Budos Pasikartojantys Sukimai („Buda Respin“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, bet kurioje vietoje, aktyvuoja Budos Pasikartojančius 

Sukimus. 

• Aktyvavus funkciją suteikiami 3 pasikartojantys sukimai. 

• +1 sukimo simbolis suteikia dar vieną papildomą sukimą. 

• Jei visos simbolių pozicijos užpildomos sklaidos simboliais, funkcija baigiasi. 

• Atitinkamai nuo sklaidos simbolių skaičiaus suteikiami laimėjimai: 

o 15 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 5000x statymo suma; 

o 14 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 1200x statymo suma; 

o 13 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 700x statymo suma; 

o 12 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 350x statymo suma; 

o 11 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 200x statymo suma; 

o 10 sklaidos „Scatter“ simbolių suteikia 150x statymo suma; 

o 9 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 100x statymo suma; 

o 8 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 60x statymo suma; 

o 7 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 20x statymo suma; 

o 6 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 10x statymo suma; 

o 5 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 5x statymo suma; 

o 4 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 2x statymo suma; 

o 3 sklaidos „Scatter“ simboliai suteikia 1x statymo suma. 

 

 

2.2091 „Laukiniai Viršininkai“ („Wild Overlords“)  

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

Laukiniai Viršininkai – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus paslapties simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Paslaptis („Mystery“) 

 

• Ant greta esančių būgnų per bet kurį pagrindinio lošimo metu gali iškristi 5–12 paslapties 

„Mystery“ simbolių. 

• Mystery simboliai negali virsti laukiniais „Wild“ simboliais. 

• Mystery simboliai neiškrenta per nemokamus sukimus. 

 

Mandala Pasikartojantys Sukimai („Mandala Respin“) 

 

• Per pagrindinį lošimą bet kuris „Wild“ simbolis įjungs mandalos „Respin“ su didžiaisiais 

simboliais. 

• Laukinis „Wild“ simbolis persikelia per vieną vietą horizontaliai ant trečiojo būgno ir taip 

suteikiamas vienas Mandalos Pakartotinis sukimas „Respin“. 

• Per pakartotinį sukimą laukinis simbolis laikomas naujoje padėtyje, o didieji simboliai gali 

iškristi ant 1, 2 ir 4, 5 būgnų. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spin“) 

 

• Sujungus du laukinius simbolius, suaktyvinami 8 nemokami sukimai su laimėjimo 

daugikliu „Multiplier x1“. 

• Per nemokamus sukimus didieji simboliai iškrenta per kiekvieną lošimą pagal tokį šabloną: 

o 1 „Free Spin“: didysis simbolis iškris ant 1-ojo ir 2-ojo būgnų; 

o 2 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 2-ojo ir 3-ojo būgnų; 

o 3 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 3-ojo ir 4-ojo būgnų 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 610 000€ 



o 4 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 1-ojo ir 2-ojo būgnų bei 4-ojo ir 5-ojo 

būgnų; 

o 5 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 4-ojo ir 5-ojo būgnų; 

o 6 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 3-ojo ir 4-ojo būgnų; 

o 7 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 2-ojo ir 3-ojo būgnų; 

o 8 „Free Spin“: didieji simboliai iškris ant 1-ojo ir 2-ojo būgnų bei 4-ojo ir 5-ojo 

būgnų; 

• Per nemokamus sukimus tarp didžiųjų simbolių yra didysis laukinis simbolis. 

• Jei ant būgnų iškrenta bet koks didysis laukinis simbolis, laimimas magiškasis sukimas, o 

laimėjimo daugiklis „Multiplier“ padidėja x1. 

• Magiškasis sukimas – tai papildomas lošimas, per kurį didieji simboliai iškrenta ant tų pačių 

būgnų kaip ir lošimo, per kurį iškrenta didysis „Wild“ simbolis. 

• Didžiausias laimėjimo daugiklis „Multiplier“ yra apribotas iki x9. 

 

 

2.2092 „Drakono Smuklė“ („Dragon's Tavern“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiniai Viršininkai – 3 būgnų, 3 eilučių ir 7 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nukritimo Mechanikas („Drop Mechanic“) 

 

• Paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti), simboliai nukrenta į būgnų pozicijas ir prasideda 

lošimas. 

• Laimėjusios kombinacijos pradeda papildomus kritimus - laimėję simboliai sprogsta ir 

išnyksta, o į atsilaisvinusias vietas krenta nauji simboliai, kurie gali atnešti daugiau 

laimėjimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 212 300 € 



• Papildomi kritimai tęsiasi tol, kol nebelieka laimėjimų. 

• Sukimo pradžioje visi ankstesnio sukimo simboliai pašalinami iš langelio, o iš ekrano 

viršaus kaskadomis pasipila nauji simboliai. 

• Kiekvienas naujas lošimas prasideda su x1 „multiplier“. 

• Laimėjimo „multiplier“ didėja su kiekvienu papildomu simboliu. 

• Didžiausias laimėjimo „multiplier“ yra x30. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spin“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus. 

• Simbolis „Nudging Wild“ yra papildomas simbolis, kuris rodomas tik nemokamų sukimų 

lošime. 

• „Nudging Wild“ visada bus visiškai matomas. 

 

2.2093 „Kalėdų Pasiekimas“ („Christmas Reach“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kalėdų Pasiekimas – 3 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bonuso lošimas („Bonus“) 

 

• 3 bonuso simboliai aktyvuoja bonuso lošimo funkciją. 

• Įsijungus „Bonus“ lošimui, jį aktyvavę „Bonus“ simboliai taps atsitiktinės vertės dovanos 

„Gift“ simboliais (ir atskleis atsitiktines vertes). 

• „Bonus“ lošimas visada prasideda nuo 3 pakartotinių sukimų, o kiekvieną kartą, kai 

nusileidžia naujas simbolis, pakartotinių sukimų skaičius iš naujo nustatomas iki 3. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Kai visi simboliai atsiduria visose įmanomose padėtyse, „Bonus“ žaidimas baigiasi ir 

suteikiamas „Epic Bonus“ (5000 X statymas). 

• „Xmas“ ir „Epic Bonus“ premijos pridedamos prie laimėjimo lošimo pabaigoje. 

 

 

2.2094 „Karštas Trigubas Septynetų Specialusis“ („Hot Triple Sevens Special“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas Trigubas Septynetų Specialusis – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• 3, 4, 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 10, 15, 20 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu visi laimėjimai dauginami iš x3. 

 

 

2.2095 „Triguba Čili“ („Triple Chili“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Triguba Čili – 5 būgnų, 8 eilučių ir 60 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 303 500 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 



 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina išmokėjimo 

linijoje, iš eilės, iš kairės į dešinę. 

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

• Laiminčiose kombinacijose laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

 

2.2096 „Faraono prakeiksmas“ („Curse of the Pharaoh“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas Trigubas Septynetų Specialusis – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina iš eilės, iš kairės į 

dešinę. 

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

• Laukinis „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nukritimo Mechanikas („Drop Mechanic“) 

 

• Paspaudus mygtuką „Spin“ (sukti), simboliai nukrenta į būgnų pozicijas ir prasideda 

lošimas. 

• Laimėjusios kombinacijos pradeda papildomus kritimus - laimėję simboliai sprogsta ir 

išnyksta, o į atsilaisvinusias vietas krenta nauji simboliai, kurie gali atnešti daugiau 

laimėjimų. 

• Papildomi kritimai tęsiasi tol, kol nebelieka laimėjimų. 

• Daugiklis „multiplier“ prasideda su x1. 

• Didžiausias laimėjimo daugiklis „multiplier“ yra x5. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 280 300 € 



 

• 3 sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• 6 nemokami sukimai su daugikliais „multiplier“ x6, x12, x18, x30. 

• 12 nemokamų sukimų su daugikliais „multiplier“ x3, x6, x9, x15. 

• 18 nemokamų sukimų su daugikliais „multiplier“ x2, x4, x6, x10. 

 

 

2.2097 „Anubio Mėnulis“ („Anubis Moon“)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Anubio Mėnulis – 5 būgnų, 4 eilučių ir 20 fiksuotų išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčioji vienodų simbolių kombinacija sudaroma, kai simboliai eina išmokėjimo 

linijoje, iš eilės, iš kairės į dešinę. 

• Kuo daugiau simbolių už kuriuos išmokama brangiau eina iš eilės, tuo laimėjimas didesnis. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas linijoje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai („Respin“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių,, tampa lipniais simboliais ir aktyvuoja pakartotinius 

sukimus. 

• Pakartotiniai Sukimai baigiasi, kai ant būgnų neatsiranda naujų simbolių arba kai 20 

sklaidos simbolių užima visą būgno zoną. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 800 € 


