
PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. DIE-935 

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 2.2098 iki 2.2205 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomi tiekėjo „Play'n GO“ 70 (septyniasdešimt) (2.2098−2.2167), EGT 19 (devyniolika) 

(2.2168−2.2186), „Quickspin“ 12 (dvylika) (2.2187−2.2198), RoundCircle 4 (keturi) 

(2.2199−2.2202) ir „Evoplay“ 3 (trys) (2.2203−2.2205) A kategorijos lošimų automatų lošimai.  

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.2098 „Alice Cooper ir Beprotybės Tomas“ („Alice Cooper and the Tome of 

Madness“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Cooper ir Beprotybės Tomas – lošimas su 5x5 formato tinkleliu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kad laimėjimas būtų suteiktas, 4 ar daugiau laimintys simboliai turi atsirasti iš eilės vienas 

po kito vertikaliai arba horizontaliai.  

• Surinkus 3 rakto simbolius vienu sukimu, aktyvuojamas laukinis „Alice Cooper Mega 

Wild“ simbolis. 

• Su kiekvienu sukimu Rakto simbolis užima dar vieną laukelį ant būgnų ir vertikaliai arba 

horizontaliai juda, kol išnyksta nuo būgnų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Beprotybės Skrybėlė („Hat of Madness“) 

 

• Laimintys simboliai įkrauna Beprotybės Skrybėlę „Hat of Madness“.  

• 10 simbolių aktyvuoja 1 – 2 laukinius simbolius, kurie prisideda sekančiame sukime ant 

būgnų; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 



• 25 simboliai aktyvuoja 3 – 6 laukinius simbolius, kurie prisideda sekančiame sukime ant 

būgnų; 

• 25 simboliai aktyvuoja 3 – 6 laukinius simbolius, kurie prisideda sekančiame sukime ant 

būgnų; 

• 50 simbolių aktyvuoja 3 Realybės Sukimus „Reality Spins“. 

• 75 simboliai aktyvuoja 3 Realybės Sukimus „Reality Spins“ ir x2 daugiklį. 

• 85 simboliai aktyvuoja 3 Realybės Sukimus „Reality Spins“ ir x5 daugiklį. 

• Aktyvuojantis Realybės Sukimams „Reality Spins“ lošėjas gali pasirinkti 1 iš 4 realybės 

sukimų: „Beprotiškas prieglobstis“, „Požemis“, „Siaubo kamera“ ir „Pagundų kambarys“. 

 

 

 

2.2099 „Cat Wilde ir Prarastas Skyrius“ („Cat Wilde and the Lost Chapter“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cat Wilde ir Prarastas Skyrius – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Pasirinktas simbolis gali sudaryti laimėjimo derinius ne gretimuose būgnuose. 

• „WILD SCATTER“ veikia kaip laukinis sklaidos simbolis ir pakeičia visus simbolius. 

• 2–5 sklaidos simboliai suaktyvina Piramidės sukimus („PYRAMID SPINS“). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokamų sukimų metu sklaidos „SCATTER“ simbolis pasikeičia į „WILD SCATTER“ 

laukinį sklaidos simbolį. 

 

Lošti („Gamble“) 

 

• Lošimo tikslas yra atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį. 

• Jei teisingai atspėjama spalva – laimėjimas padvigubinamas.  

• Jei teisingai atspėjama rūšis – laimėjimas padidinamas keturis kartus. 

• Lošti galima iki penkių kartų iš eilės. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

 

2.2100 „Charlie Chance ir Kleopatros Prakeiksmas“ („Charlie Chance and The 

Curse of Cleopatra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charlie Chance ir Kleopatros Prakeiksmas – lošimo automatas su 6x6 formato tinkleliu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 5 ar daugiau laiminčių simbolių turi atsirasti iš eilės vienas po kito aktyvioje statymo 

eilutėje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

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

• 3 eilutės iš eilės padidina laimėjimo daugiklį 1 iki maksimalaus X3 pagrindiniame lošime ir 

X10 nemokamuose sukimuose.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus, o kiekvienas papildomas sklaidos 

simbolis iškritęs ant būgnų nemokamų sukimų metu, suteikia papildomus 4 nemokamus 

sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu daugiklis padidinamas kas 3 eilutes ir gali didėti iki X10. 

• Kiekvienas sklaidos simbolis, atsiradęs nemokamų sukimų metu, suteikia dar 1 nemokamą 

sukimą. 

• Galimi 150 nemokamų sukimų. 

 

 

 

2.2101 „Karalystės Deimantai“ („Diamonds of the Realm“) 

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: 550 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 



 

 

 

 

 

Karalystės Deimantai – 5 eilučių ir 20 fiksuotų linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 5 ar daugiau laiminčių simbolių turi atsirasti iš eilės vienas po kito aktyvioje statymo 

eilutėje. 

• Laimėjimo daugiklis gali atsirasti, per bet kurį sukimą.  

• Jei sukimo metu susidaro laimintis derinys, laimima suma bus padauginta iš aktyvaus 

laimėjimo daugiklio. 

• Daugiklių vertės yra X2, X5, X10 ir X100. 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas už pasirinktą eilutę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau deimanto simbolių suaktyvina 5 nemokamus sukimus. 

• Surinkus 6 deimantus, suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai. Laimėjimo daugiklis 

padidėja iki X5 visiems likusiems sukimams. 

• Surinkus 12 deimantų, suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai. Laimėjimo daugiklis 

padidėja iki X10 visiems likusiems sukimams. 

• Surinkus 18 deimantų, suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai. Laimėjimo daugiklis 

padidėja iki X100 visiems likusiems sukimams. 

 

 

 

2.2102 „Daktaras Toonzas“ („Dr. Toonz“) 
 

 

 

 

 

 

 

Daktaras Toonzas – 6 būgnų ir 262 144 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Atliekant sukimą įkraunamas kvantmetras „QUANTUMETER“  nuo 0 iki 2. 

• Už kiekvieną laiminčią eilutę kvantmetras įkraunamas nuo 1 iki 3. 

• Kai visos laiminčios kombinacijos surenkamos, aktyvuojasi kvantmetras. 

• Kvantmetras suteikia 1 pakrovimo funkciją per sukimą arba nemokamą sukimą. 

• Kiekvienas įkrovimas turi savo spalvą. 

• Kiekvienoje simbolių kombinacijoje mokama tik už daugiausiai laiminčią kombinaciją. . 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5, 6  sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 20 ir 25 nemokamus sukimus. 

• Kiekvieno nemokamo sukimo metu kvantmetras prasideda nuo 1 arba 2 įkrovimų. 

 

 

 

2.2103 „Miręs Vaiduoklis“ („Ghost of Dead“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miręs Vaiduoklis – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

•  Laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį ir sudaryti laimėjimo derinį. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama, kai laimintieji simboliai eina iš kairės į dešinę, 

išskyrus sklaidos simbolius, už kuriuos nemokama. 

• Išmokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Vaiduoklio sukimas gali būti suaktyvintas bet kurio įprasto sukimo metu. 

• Atsitiktine tvarka pasirenkamas specialusis besiplečiantis simbolis. 

• Simbolis išsiplečia tik tuo atveju, jei toks išsiplėtimas sudaro laimintį derinį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pažadinti Nemokami Sukimai („Awakened Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Nemokamų sukimų metu galima pasirinkti išsiplečiantį simbolį. 

• Ant būgnų iškritę 3 ar daugiau specialiųjų sklaidos simbolių suteikia pakartotinius 

nemokamus sukimus. 

 

Premijos funkcija („Gamble“) 

 

• Lošimo tikslas yra atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį. 

• Jei teisingai atspėjama spalva – laimėjimas padvigubinamas.  

• Jei teisingai atspėjama rūšis – laimėjimas padidinamas keturis kartus. 

• Lošti galima iki penkių kartų iš eilės. 

 

 

 

2.2104 „Viešbutis Yeti-Būdas“ („Hotel Yeti-Way“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viešbutis Yeti-Būdas – 6 būgnų ir 262 144 būdų laimėti lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Išmokamas tik didžiausias pasirinktos eilutės laimėjimas. 

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

simbolį. 

• Laukinis simbolis suaktyvina 1 iš 3 pasirinktinių funkcijų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

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

• Prieš įsijungiant funkcijai lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų nemokamų sukimų „FREE 

SPIN“ funkcijų: „Šokinėjimas Guma“ („Bungee Jumping“), „Plaukiojimas Banglente“ 

(„Surfing“) arba „Nardymas“ („Scuba Divingׅ“). 

• Per nemokamus sukimus būgnų išmokų būdai keičiasi dinamiškai. 

• Jei 3, 4, 5 ar 6 sklaidos simboliai iškrenta per nemokamus sukimus, gali būti suteikta 

atitinkamai 8, 12, 16 arba 20 papildomų nemokamų sukimų.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

 

 

2.2105 „Hugo Vežimėliai“ („Hugo Carts“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Vežimėliai – 5 būgnų ir 1024 būdų laimėti lošimas.. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „HUGOLINA“ iškrenta ant 2 būgno, „HUGO“ iškrenta ant 3 būgno, o „SCYLLA“ iškrenta 

ant 4 būgno. Bet kuris vienas simbolis arba simbolių derinys aktyvuoja pakartotinį sukimą. 

• „HUGOLINA“ prideda nuo 2 iki 5 simbolių su daugikliu iki X10. 

• „HUGO“ išmeta nuo 2 iki 5 aukso gabalėlių (laukinių simbolių), o „SCYLLA“ išmeta nuo 

4 iki 9 paslapties „MYSTERY“ simbolių.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 dinamito sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 7, 9 ir 11 nemokamų sukimų. 

• Nemokamo sukimo pradžioje pasirenkamas vienas simbolis, kurį vėliau sukimų metu reikia 

surinkti 3 kartus. 

 

 

 

2.2106 „Legenda apie Ledo Drakoną“ („Legend of the Ice Dragon“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda apie Ledo Drakoną – lošimas su 7x7 formato tinkleliu. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias pasirinktos eilutės laimėjimas. 

• Laimima tada, kai gaunami 5 arba daugiau simbolių deriniai.  

• Tada jie pašalinami, o jų vietas lentelėje užpildo nauji simboliai.  

• Simbolių kritimas tęsiasi tol, kol nebegalima pasiekti daugiau laimėjimų. 

• Kai laukinis simbolis nusileidžia ant esamo ledo rėmelio, jis prideda daugiklį, kaskart 

padidindamas jį nuo X1 iki X8. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Šaldymo funkcija („Freezing Features“) 

 

• Šaldymo funkciją galima suaktyvinti atsitiktinai lošimuose be laimėjimų. 

• Kruša „HAILSTORM“: vienas simbolių tipas lentelėje pasirenkamas atsitiktinai. Prie 

kiekvieno iš 3 pasirinktų simbolių esantys 5 atsitiktiniai simboliai, įskaitant pasirinktą 

simbolį, bus paversti laukiniais „WILDS“ simboliais arba sunaikinti. Viename derinyje gali 

būti atskleista nuo 3 iki 9 laukinių simbolių. 

• Lavina „AVALANCHE“: atsitiktinai pasirenkami 2 simbolių tipai ir visi tų simbolių 

pavyzdžiai lentelėje pašalinami. Ten, kur buvo pašalinti simboliai, atsiras nuo 3 iki 7 

laukinių simbolių. 

• Pūga „BLIZZARD“: Nuo 2 iki 5 derinio simbolių gali virsti laukiniais simboliais. 

 

Ledo Kristalų funkcija („Ice Crystal Features“) 

 

• Laimėjimo simboliai užpildo ledo kristalų įkroviklį. 20, 40, 60 ir 80 laimėjimo simbolių 

suaktyvina Rimbo Uodegos „TAIL LASH“, Degančio Ledo „ICE SCORCH“, Naikinimo 

„DESTRUCTION“ arba Drakono Sprogdinimo „DRAGON BLAST“ funkciją. 

• Visoms laiminčioms  simbolių kombinacijoms skiriamas didžiausias laimėjimo daugiklis. 

 

 

 

2.2107 „Merlinas ir ledo karalienė Morgana“ („Merlin and the Ice Queen 

Morgana“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Merlinas ir ledo karalienė Morgana – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 išmokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas už pasirinktą eilutę. 

• Sklaidos „SCATTER“ simbolis taip pat veikia kaip laukinis „WILD“ simbolis, kuris gali 

pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus specialų išsiplečiantį simbolį, kad sudarytų  laimintį 

derinį.    

• Morgano laukinis „MORGANA WILD“ simbolis suaktyvina Morgano daugiklį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

• Tik išplėstas laukinis Morgano simbolis gali pakeisti specialų besiplečiantį simbolį, kad 

sukurtų laimintį derinį. 

 

Lošti („Gamble“) 

 

• Lošimo tikslas yra atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį. 

• Jei teisingai atspėjama spalva – laimėjimas padvigubinamas.  

• Jei teisingai atspėjama rūšis – laimėjimas padidinamas keturis kartus. 

• Lošti galima iki penkių kartų iš eilės. 

 

 

 

2.2108 „Mėnulio Princesė 100“ („Moon Princess 100“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnulio Princesė 100 – 5 būgnų ir 5 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Krisdami simboliai sudaro laimėjimų kombinacijas.  

• Laimima tada, kai horizontalioje ar vertikalioje eilėje gaunami 3 arba daugiau simbolių. 

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 € 



• Aktyvios yra visos eilutės ir stulpeliai ir jie visi gali tapti laiminčios kombinacijos dalimi. 

• Laukinis simbolis pakeičia  visus simbolius.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Merginų Galia funkcija („Girl Power Features“) 

 

• Merginų galia „Girl Power“ funkcija atsitiktinai suveikia nelaimėjusiuose sukimuose. 

• „Meilė“ pakeičia vieną simbolių rinkinį;   

• „Žvaigždė“ prideda 1 arba 2  laukinius simbolius;   

• „Audra“ pašalina du simbolių rinkinius iš lentelės. 

 

Trejybės funkcija („Trinity Features“) 

 

• Trejybės funkcija suaktyvinama, kai visiškai užsipildo ekrane matuoklis. 

• X5 deriniai užpildo 3 matuoklio 3 padalas, X4 deriniai užpildo 2 matuoklio padalas, o  X3 

deriniai matuoklį užpildo 1 padala. 

• Kai matuoklis yra visiškai užpildytas ir daugiau nelaimima, suteikiamas vienas nemokamas  

lošimas.    

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, pasirenkama viena iš trijų princesių.   

• „Meilė“ suteikia 4 pradinius sukimus. 

• „Žvaigždė“ suteikia 5 pradinius sukimus. 

• „Audra“ suteikia 8 pradinius sukimus. 

• Papildomi nemokami sukimai gaunami užpildžius Galios Matuoklį „Power Meter“. 

• Maksimalus sukimų skaičius  yra 100. 

 

 

 

2.2109 „Mėnulio Princesė: Kalėdų Karalystė“ („Moon Princess: Christmas 

Kingdom“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnulio Princesė: Kalėdų Karalystė – tai 5x5 būgnų lošimas. 

 

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 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Krisdami simboliai sudaro laimėjimų kombinacijas.  

• Laimima tada, kai horizontalioje ar vertikalioje eilėje gaunami 3 arba daugiau simbolių. 

• Aktyvios yra visos eilutės ir stulpeliai ir jie visi gali tapti laiminčios kombinacijos dalimi. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Merginų Galia funkcija („Girl Power Features“) 

 

• „Girl Power“ funkcija atsitiktinai suveikia nelaimėjusiuose sukiniuose. 

• „Meilė“ pakeičia vieną simbolių rinkinį;   

• „Žvaigždė“ prie lentelės prideda 1 arba 2  laukinius simbolius;   

• „Audra“ pašalina du simbolių rinkinius iš lentelės. 

 

Trejybės funkcija („Trinity Features“) 

 

• Trejybės funkcija suaktyvinama su 1 sklaidos simboliu. 

• Suteikiamas vienas nemokamas lošimas. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, pasirinkite vieną iš trijų princesių.   

• „Meilė“ suteikia 4 pradinius sukimus. 

• „Žvaigždė“ suteikia 5 pradinius sukimus. 

• „Audra“ suteikia 8 pradinius sukimus. 

• Papildomi sukimai suteikiami atsiradus sklaidos simboliui. 

• Maksimalus sukimų skaičius  yra 150. 

 

 

 

2.2110 „Mirusieji Miktlane“ („Muerto en Mictlán“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mirusieji Miktlane – 5 būgnų ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Yra atsitiktinė galimybė suaktyvinti laimėjimo daugiklį kiekviename lošimo sukime. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Surinkus 3 sklaidos simbolius prasideda 1 lygio nemokamų sukimų lošimas. 

• Surinkus 5 sklaidos simbolius patenkama į 2 lygį. 

• Surinkus dar 6 sklaidos simbolius (iš viso 11) patenkama į 3 lygį. 

• Surinkus 18 sklaidos simbolių patenkama į 4 lošimo lygį. 

• Kiekvienas lygis suteikia 5 nemokamus sukimus. 

 

 

 

2.2111 „Odinas: Karalystės Gynėjas“ („Odin: Protector of Realms“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odinas: Karalystės Gynėjas –  4 – 5 – 6 – 7 – 6 – 5 – 4 būgnų lošimas, lošiamas ant šešiakampio 

tinklelio. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai galimi esant 5 ar daugiau gretimai sujungtų simbolių. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Visi laimėjimai pridedami prie žiedo matuoklio ir turi 3 lygius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bronzinės Kalvės funkcija („Bronz Forged features“) 

 

• Bronzinės Kalvės funkcija aktyvuojasi surinkus 30 laimėjusių simbolių. 

• Lošimo funkcija sukuria minimalią 7 simbolių grupę. 

 

Sidabrinės Kalvės funkcija („Silver Forged features“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

• Sidabrinės Kalvės funkcija aktyvuojasi surinkus 70 laimėjusių simbolių. 

• Lošimo funkcija sukuria minimalią 12 – 19 simbolių grupę. 

 

Auksinės Kalvės funkcija („Gold Forged features“) 

 

• Auksinės Kalvės funkcija aktyvuojasi surinkus 120 laimėjusių simbolių. 

• Lošimo funkcija sukuria minimalią 20 – 37 simbolių grupę. 

 

 

 

2.2112 „Turtingas Vaildas ir Klajojantis Miestas“ („Rich Wilde and the Wandering 

City“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Turtingas Vaildas ir Klajojantis Miestas – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 būdų laimėti lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra atsitiktinė galimybė suaktyvinti X2 daugiklį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Surinkus 3 laukinius simbolius suaktyvinamas nemokamų sukimų lošimas su 10 lošimų. 

• Pasirenkamas vienas simbolis, kuris yra besiplečiantis simbolis. Šis simbolis išsiplės tik 

tuomet, kai bus laiminčiojo derinio dalis ir bus vienas šalia kito. 

 

 

 

2.2113 „Saulės Seserys“ („Sisters of the Sun“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  



 

 

 

Saulės Seserys – 5 būgnų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai pasiekiami gaunant 3 ar daugiau simbolių iš eilės, horizontaliai arba vertikaliai. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Visiškai išvalius simbolių lentelę (išskyrus „Sisterhood“ funkciją), suteikiamas momentinis  

prizas. Skiriamas prizas yra 50 kartų didesnis už bendrą  statymą, padaugintą iš aktyvaus 

laimėjimo daugiklio lentelės išvalymo metu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Deivės Galios funkcija („Goddess Power features“) 

 

• Ši funkcija pasirodo nelaiminčiose sukimuose ir padeda sukurti laimėjimą. 

• „Sekhmet“ uždengia vieną simbolių rinkinį kitu simbolių rinkiniu. 

• „Hathor“ prideda 1 ar 2 laukinius simbolius. 

• „Bastet“ pašalina 2 simbolių rinkinius. 

 

Seserų funkcija („The Sisterhood feature“) 

 

• Šią funkciją aktyvuoja vienas sklaidos simbolis. 

• Seserų funkcija aktyvuoja nemokamus sukimus. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Prieš pradedant nemokamų sukimų funkcijas lošimas pareikalauja pasirinkti vieną iš deivių: 

„Sekhmet“, „Hathor“, „Bastet“. 

• „Sekhmet“ suteikia 4 pradinius sukimus. 

• „Hathor“ suteikia 5 pradinius sukimus. 

• „Bastet“ suteikia 8 pradinius sukimus. 

• Sklaidos simbolis suteikia dar daugiau papildomų sukimų nemokamų sukimų metu. 

„Sekhmet“ suteikia 4 papildomus sukimus, „Hathor“ suteikia 3 papildomus sukimus ir 

„Bastet“ suteikia 2 papildomus sukimus. 

 

 

 

2.2114 „Gyvatės Įkandimas“ („Snakebite“) 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

Gyvatės Įkandimas – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• „Trophy Wild Scatter“ sklaidos simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

„Dartboards“ ir „Special Peter „Snakebite“ Wright“.   

• 3 ar daugiau „Trophy Wild Scatters“ sklaidos simbolių ant bet kurio būgno suteikia fiksuotą 

prizą. 

• Už kiekvieną „Dartboard“  bus suteiktas momentinis prizas (1, 2, 5 arba 10 kartų didesnis 

už bendrą statymą). 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

•  2 ar daugiau „Dartboards“ ir specialusis „Peteris „Snakebite“ Wrightas“  suaktyvins 

nemokamų sukimų funkciją, kurių metu lošėjas gaus 3 nemokamus sukimus. 

• Funkcija gali būti pakartota jei atsiranda „Snake Snap“ ar „Peter Pay“ simbolis. 

• Jei auksinio smiginio simbolis nusileis,  jis bus  surinktas, padidinant daugiklį iki  X10.  Kai  

nemokamų sukimų funkcija baigsis, daugiklis bus taikomas visiems sukauptiems funkcijos 

laimėjimams. 

 

 

 

2.2115 „Sparkis ir Shortzas“ („Sparky & Shortz“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkis ir Shortzas – 3x5 formato tinklelio ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 



• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• 3 identiški simboliai ant vieno būgno padidina laimėjimo daugiklį +1. 

• Laimėjimo deriniai padauginami iš rodomos vertės. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

•  3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Iškritus 3 ar daugiau maitinimo elemento (sklaidos) simbolių, pridedami dar 5 nemokami 

sukimai.  

•  Nemokami sukimai yra apriboti iki 100 sukimų. 

 

 

 

2.2116 „Pasakos apie Asgardą: Lokio Likimas“ („Tales of Asgard: Loki’s Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakos apie Asgardą: Lokio Likimas – 5x5 formato tinklelio ir 3125 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Paslapčių simboliai būna neaktyvūs, kai iškrenta ant būgnų, tačiau laukinis simbolis 

atskleidžia paslapčių simbolius, paversdamas juos visus į 1 simbolio tipą, išskyrus laukinį ir 

sklaidos simbolį. . 

• Kai paslaptingi simboliai atsiskleidžia, jie pasikeičia į bet kokius vieno tipo (mažos vertės, 

vidutinės vertės ar didelės vertės) simbolius.  

• Lokio simbolis gali padaryti 1 iš 3 dalykų: 

o Pridėti 1 – 3 laukinius simbolius. Šis veiksmas garantuoja pergalę. 

o Pridėti 2 sklaidos simbolius. Šis veiksmas padidina tikimybę suaktyvinti 

nemokamus sukimus. 

o Atnaujinti visus paslaptingus 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. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

•  2, 3 arba 5 sklaidos simboliai atitinkamai suaktyvina 8, 12 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu atsiranda daugiau paslaptingų ir laukinių simbolių. 

 

 

 

2.2117 „Paskutinis Saulėlydis“ („The Last Sundown“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis Saulėlydis – 5 būgnų ir 7776 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Pasirinktas atsitiktinis simbolis (išskyrus sklaidos simbolį), tampa skaidymo simboliu.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau klaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus su pradiniais 8 sukimais. 

• Pasirinktas atsitiktinis simbolis (išskyrus sklaidos simbolį), tampa renkamuoju simboliu. 

• Užbaigus rinkti pasirinktus simbolius suteikiami papildomi 3 nemokami sukimai. 

 

 

 

2.2118 „Laukinė Klasė“ („The Wild Class“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laukinė Klasė – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo 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. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 666 600 € 



 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kai  visa to paties  simbolio krūva užima visą būgną, laimėjimo daugiklis padidėja vienu. 

• Laimėjimo deriniai padauginami iš rodomos vertės. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Kruvino Mėnulio Sukimai“ („Blood Moon Spins“) 

 

• Sklaidos simbolis aktyvuoja 7 „Kruvino Mėnulio Sukimus“.  

• Už kiekvieną papildomą sklaidos simbolį suteikiamas papildomas sukimas. 

• Papildomi sukimai limituoti ir galimi iki 30 sukimų. 

 

 

 

2.2119 „ZZ TOP Pakelės Turtai“ („ZZ TOP Roadside Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„ZZ TOP Pakelės Turtai“ – 5 būgnų ir 1024 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kai visa to paties  simbolio krūva užima visą būgną, laimėjimo daugiklis padidėja vienu. 

• Laimėjimo deriniai padauginami iš rodomos vertės. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Lošėjas gali pasirinkti du nemokamų sukimų variantus: „Legs Free Spins“ (suteikia laukinius 

simbolius kiekviename sukime, kurie plečiasi) arba „Gimme Free Spins“ (laukinių simbolių 

daugiklį su X2, X3, X4 arba X5 daugikliu). 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų. 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 8, 10, 12 arba 15 nemokamų sukimų. 

• 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 10, 12, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

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 € 



 

 

 

2.2120 „15 Krištolinių Rožių: Pasaka apie Meilę“ („15 Crystal Roses: A Tale of Love“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 Krištolinių Rožių: Pasaka apie Meilę – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kiekviename sukime laukinis simbolis gali pasirodyti kaip daugiklis ir turėti X2, X3, X5, 

X10 ir X100 daugiklį. 

• Tik vienas laukinis daugiklio simbolis per eilutę, kuri yra laiminti, padaugins laimėjusios 

eilutės laimėjimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3+ sklaidos simboliai = 3 pradiniai nemokami sukimai su X2 laukiniu daugikliu.  

• 6+ sklaidos simboliai = 6 pradiniai nemokami sukimai su X3 laukiniu daugikliu.  

• 9+ sklaidos simboliai = 9  pradiniai nemokami sukimai su X5 laukiniu daugikliu. 

• 12+ sklaidos simbolių = 12 pradinių nemokamų sukimų su X10 laukiniu daugikliu. 

• 15 sklaidos simbolių = 15 legendinių nemokamų sukimų su  X100 laukiniu daugikliu. 

 

 

 

2.2121 „Gyvūnų Beprotybė“ („Animal Madness“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 225 000 € 



Gyvūnų Beprotybė – lošimo automatas su 5x5 formato tinkleliu.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių derinius sudaro keturi ar daugiau iš eilės esantys tie patys simboliai. 

Laimintys simboliai yra pašalinami ir vietoje jų krenta nauji simboliai. 

• 3  kaskados suteikia 3 1x2 laukinius simbolius, kurie bus įtraukti į lentelę.  

• 6 kaskados suteikia 2x3 laukinius simbolius, kurie bus įtraukti į lentelę. 

•  9 kaskados suteikia 2 2x2 laukinius simbolius, kurie bus pridėti prie  lentelės, o visų 

simbolių išmokėjimai bus padvigubinti. 

• 12 kaskadų suteikia 3x3 laukinius simbolius, kurie bus įtraukti į  lentelę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Triušio Naikinimo funkcija“ („Rabbit Destruction features“) 

 

• Nelaimintiems sukimams atsitiktine tvarka galima suaktyvinti 1 iš 3 triušio sunaikinimo 

funkcijų.  

• Pirmoji pašalins 3 simbolių eilutes iš lentelės.    

• Antroji pašalins 3 simbolių stulpelius iš lentelės.  

• Trečioji pašalins visus daržovių ir pasėlių simbolius iš lentelės. 

 

 

 

2.2122 „Kapitono Kseno Nuotykis Žemėje“ („Captain Xeno’s Earth Adventure“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono Kseno Nuotykis Žemėje – 5 būgnų ir 1024 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Visi simboliai gali būti pasirinkti kaip skaldymo simboliai, išskyrus sklaidos ir laukinį 

simbolius. 

• Įprasto sukimo metu yra galimybė pridėti 1 – 5 laukinius simbolius, kurie garantuoja 

laimėjimą. 

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 € 



• Įprasto sukimo metu yra galimybė pridėti 2 sklaidos simbolius, kurie padidina tikimybę 

laimėti nemokamus sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 8, 10,12 nemokamų sukimų. 

• sklaidos kolektoriaus užpildymas atnaujina padalijimo simbolio funkciją ir suteikia 

papildomus nemokamus sukimus. 

• Surinkus 7 sklaidos simbolius, simboliai padalinami į 3 dalis ir suteikiami papildomi 4 

nemokamai sukimai.  

• Surinkus 11 sklaidos simbolių, simboliai padalinami į 4 dalis ir suteikiami dar 4 nemokamai 

sukimai. 

 

2.2123 „Cat Wilde ir Mirusiųjų Piramidės“ („Cat Wilde and the Pyramids of 

Dead“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cat Wilde ir Mirusiųjų Piramidės – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Tik didžiausias laimėjimas sumokamas už pasirinktą eilutę.  

• Sklaidos simbolis veikia kaip laukinis simbolis ir pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

besiplečiantį simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Aukso Puodo lošimas („Jackpot Round“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja Aukso Puodo lošimą, kuriame galima laimėti iki 4 

prizų. 

• Aukso puodo lošimo metu renkamasi tarp 12 urnų, kurių kiekvienoje yra senovės faraono 

dvasia, kol surandami 3 faraonai ir laimimas atitinkamas prizas. 

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina lošimą su 4 prizais. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 4 sklaidos simboliai suaktyvina lošimą su 3 geriausiais prizais. 

• 5 sklaidos simboliai suaktyvina lošimą tik su 2 geriausiais prizais. 

 

Momentinis Prizas („Instant Prize“) 

 

• 3 ar daugiau piramidės sklaidos simbolių gali virsti momentinio prizo sklaidos simboliais ir 

išmokėti lošėjui rodomą vertę. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• 3, 4 ar 5 sklaidos simboliai atitinkamai aktyvuoja 8, 10 ar 15 nemokamų sukimų. 

• 1 simbolis pasirenkamas kaip besiplečiantis simbolis. 

• Nemokamų sukimų metu atsiradus 3 ar daugiau sklaidos simbolių, aktyvuojami papildomi 

nemokami sukimai, kurie gali aktyvuotis ne daugiau kaip 55 kartus. 

 

Lošti („Gamble“) 

 

• Lošėjas turės atspėti, kokia kortos spalva ar rūšis. 

• Lošti galima iki penkių kartų iš eilės. 

 

 

 

2.2124 „Def Leppard: Isterija“ („Def Leppard: Hysteria“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Def Leppard: Isterija – lošimo automatas su 7x5 formato tinkleliu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 5 ar daugiau gretimai sujungtų simbolių sudaro laimėjimą. 

• Mokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Atsitiktiniuose nelaiminčiuose sukimuose pridedama nuo 3 iki 6 laukinių simbolių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Padek Mane“ funkcija („Fire Me Up“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Kiekvieno sukimo metu pasirenkamas simbolis (išskyrus laukinį simbolį), kuriuo bus 

įkraunamas matuoklis. 

Kai matuoklis užpildomas ir daugiau laimėjimų tinklelyje nėra, funkcija suaktyvinama ir į 

tinklelį pridedama nuo 3 iki 6 laukinių simbolių.  

 

„Pabarstyk Mane Cukrumi: Nemokami Sukimai“ („Sugar Me Sweet: Free Spins“) 

 

• Suaktyvinus visas raides per vieną sukimą, aktyvuojami 5 nemokami sukimai. . 

• Įkrovimo matuoklis veikia taip pat, kaip ir pagrindiniame lošime. Laukinis simbolis toliau 

krenta 1 žingsniu žemyn (sunaikindamas po juo esantį simbolį), padidindamas savo daugiklį 

1, ne daugiau kaip x7. Jei simbolių grupėje yra daugiau nei 1 laukinis daugiklis, bus taikomas 

tik didžiausias daugiklis. 

 

 

 

2.2125 „Atumo Akis“ („Eye of Atum“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atumo Akis – 5 būgnų ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukinis simbolis gali būti rodomas ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 12 nemokamų sukimų.   

• Nemokamų sukimų metu 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia papildomus 12 nemokamų 

sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu 1, 2 arba 3 laukiniai simboliai, iškritę per pirmą sukimą, suteikia 

atitinkamai  +1, +3 arba +5 nemokamus sukimus.  

• Nemokami sukimai yra apriboti iki 150 sukimų. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 



2.2126 „Riebūs Frankai“ („Fat Frankies“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riebūs Frankai – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Sklaidos simboliai aktyvuoja vieną iš 4 funkcijų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Didelis Kiekis Geidžiamo Mėsainio“ („Burger Bonanza“) 

 

• Ši funkcija aktyvina pakartotinį sukimąsi, kurio metu nusileidžia tik lipnūs mėsainiai. 

• Kiekvieną kartą mėsainiams nusileidus suteikiama iki 15 pakartotinių sukimų. 

 

Įmeskite Arbatpinigių („Flip the Tip“) 

 

• Ši funkcija suteikia 3 monetas.   

• Prizas padidėja, jei moneta patenka į stiklainį.   

• Jei  moneta nepatenka  į  stiklainį, moneta prarandama. 

• Galimi prizai yra 5x, 10x, 20x, 100x, 250x, 500x, 1000x ir 2500x bendras statymas. 

 

Riebūs Laukiniai („Greasy Wilds“) 

 

• Prieš sukimą tinklelis nuo 1 iki 5 būgnų užliejamas laukiniu aliejumi. 

 

5 Žvaigždučių Sukimai („5 Star Spins“) 

 

• Ši funkcija aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Nusileidus žvaigždei ant 1, 3 arba 5  būgno, įjungiamas 1 daugiklis ir pridedami 2 nemokami 

sukimai.  

• Šių sukimų metu suteikiama ne daugiau kaip 20 nemokamų sukimų ir X6 daugiklis. 

 

 

 

2.2127 „Brangakmenių Kalvė“ („Forge of Gems“) 

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: 600 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Brangakmenių Kalvė – 5 būgnų ir 36 288 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laimintys simboliai yra pašalinami ir vietoje jų iš viršutinio horizontalaus būgno krenta 

nauji simboliai. 

• Išmoka yra skiriama už didžiausio laimėjimo derinį. Laukinis simbolis pakeičia visus 

simbolius, išskyrus sklaidos ir horizontalaus būgno simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Brangakmenių dėžutė („Gembox“) 

 

• Iškritus 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuojama Brangakmenių dėžutės funkcija. 

Brangakmenių dėžutės viduje yra momentiniai prizai, nemokami sukimai arba abu variantai. 

• Galimi brangakmenių dėžutes apdovanojimai: 

o 3 sklaidos simboliai suteikia x20 viso statymo išmoka ir  8 nemokamus sukimus arba 

10 nemokamų sukimų.  

o 4 sklaidos simboliai suteikia: x30 viso statymo išmoka ir 10 arba 15 nemokamų 

sukimų. 

o 5 ar daugiau sklaidos simbolių: x40 viso statymo išmoka ir 15 arba 20 nemokamų 

sukimų. 

 

 

 

2.2128 „Gigantonzas“ („Gigantoonz“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 



Gigantonzas – lošimo automatas su 8x8 formato tinkleliu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių derinius sudaro šeši ar daugiau iš eilės esantys tie patys simboliai.  

• Laimintys simboliai yra pašalinami ir vietoje jų krenta nauji simboliai.  

• Įprasti simboliai gali iškristi kaip „Mega“ simboliai, užimantys nuo 2x2 iki 7x7 pozicijų. 

• Mega simboliai atsitiktine tvarka gali turėti iki x13 vieno simbolio vertės. 

• Sudarant laiminčius derinius laukinis simbolis gali pakeisti paprastus simbolius.  

• Įprasto sukimo be išmokų metu atsitiktine tvarka gali būti pridėti 5 – 10 laukinių simbolių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Kvantmetras“ („Quantumeter“) 

 

• Yra keturi skirtingi matuoklio lygiai. Už kiekvieną yra skiriami prizai:  

• Pašalinami keturi atsitiktine tvarka išrinkti simboliai;  

• Vieno simbolio grupė bus pakeista į kitą simbolį;  

• Pridedami 1 – 4 „Mega“ simboliai ir 2 – 5 Laukiniai („Wild“) simboliai;  

• Visi „Mega“ simboliai atlieka tą pačia funkciją kaip Laukiniai („Wild“). Lošimo lauke 

bus bent trys „Mega“ simboliai ir 2 – 4 „Mega“ 1x1 simboliai, kurie nebus pašalinami 

sudarius laimintį derinį. 

 

 

 

2.2129 „Chuliganiškas Šurmulys“ („Hooligan Hustle“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chuliganiškas Šurmulys – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Atsitiktiniuose sukimuose gali atsirasti galimybė pasirinkti simbolį, kuris bus skaidomas. 

• Visi simboliai gali būti skaidomi, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Bet kurio sukimo metu atsiradęs paslaptingas simbolis gali atskleisti bet kokio tipo 

simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė rinktis iš 3 nemokamų sukimų būdų. 

• „Lairy“ suteikia 10 nemokamų sukimų su garantuotomis 2 ar daugiau „Rumble Row“ 

funkcijomis. 

• „Riot“ suteikia 5 nemokamus sukimus ir garantuoja 3 ar daugiau „Rumble Row“ funkcijų. 

• „Anarchy“ suteikia 1 nemokamą sukimą ir garantuoja 4 ar daugiau „Rumble Row“ funkcijų. 

 

„Rumble Row būgno modifikatoriu“ („Rumble Row reel modifier “) 

 

• Bet kokio sukimo metu atsitiktine tvarka parinktame būgne gali įvykti vienas iš šių įvykių:  

• Visi simboliai bus pakeisti į laukinius („Wild“) simbolius;  

• Visi simboliai bus pakeisti į šalia esančio būgno simbolius;  

• Visiems simboliams bus pritaikytas x2 išmokų daugiklis. 

 

 

 

2.2130 „Fortūnos Dievas“ („Idol of Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fortūnos Dievas – 5 būgnų ir 243 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Paslaptingas simbolis gali atskleisti, bet kokio tipo simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Yra galimybė laimėti laukinį prizą.  

• Laimintys simbolių deriniai eina iš kairės į dešinę.   

• Tik didžiausias laimėjimas mokamas už pasirinktą eilutę. 

 

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. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Pradėjus nemokamų sukimų funkciją galima rinktis iš 6 parinkčių, kurios nustatys nemokamų 

sukimų skaičių ir pridėtų paslaptingų simbolių skaičių. 

 

 

 

2.2131 „Karaliaus Kaukė“ („King’s Mask“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karaliaus Kaukė – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Jei bent vienas laukinis „Wild“ simbolis yra laiminčio derinio dalis, laimėjimo suma bus 

padauginta X2. 

• Kiekvienas nemokamų sukimų laimėjimas bus padaugintas iš aktyvaus laimėjimo 

daugiklio. Jei bent vienas  laukinis  simbolis yra  laiminčio derinio dalis, tada tiek laukinis 

simbolis,  tiek laimėjimo daugiklis  padaugins laimėjimą  iš su jais susijusių verčių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Pradėjus nemokamų sukimų funkciją, galima rinktis iš 3 parinkčių: 

• 15 nemokamų sukimų su  X3 laimėjimo daugikliu; 

• 10 nemokamų sukimų su  X5 laimėjimų daugikliu; 

• 5 nemokamus sukimus su X10 laimėjimo daugikliu. 

• Nemokamų sukimų metu surinkus 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikiami papildomi 

nemokami sukimai. 

• Nemokami sukimai galimi iki 300 kartų. 

 

 

 

2.2132 „Lordi Būgnų Monstrai“ („Lordi Reel Monsters“) 

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 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lordi Būgnų Monstrai – lošimo automatas su 7x7 formato tinkleliu.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai galimi iškritus 5 ar daugiau simbolių kombinacijoms. 

• Simbolių kritimas tęsiasi, kol nebesusidaro laiminčių simbolių kombinacijų. 

• Kiekvienas laimėtas simbolis skaičiuojamas kaip vienas įkrovimas į monstrų įkroviklį. 

• Monstrų įkroviklis turi 2 įkrovimo lygius ir talpina iki 40 įkrovimų. 

• 15 įkrovimų aktyvuoja monstro funkciją, o 40 įkrovimų aktyvuoja nemokamą sukimą su 

pasirenkama funkcija. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Monstras“ („Monster“) 

 

• Ponas Lordi prie lentelės prideda 5-8 laukinius simbolius. 

• Hella apsaugo 1-2 simbolių tipus ir laukinius, taip pat sunaikina visus kitus simbolius. 

• Amen transformuoja 2-5 simbolių tipus į skirtingus simbolių tipus.  

• Hiisi parenka simbolį ir sukuria laiminčią simbolių grupę. 

• Mana paverčia vieno tipo simbolį į laukinį simbolį. 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• Yra galimybė pasirinkti vieną iš nemokamų sukimų funkcijų: 

• „Reel Monsters“ prideda simbolių griūties daugiklį; 

• „Better hate than never“ prideda laukinio simbolio rinkimą. 

 

 

 

2.2133 „Mylėk Juokdarį“ („Love Joker“) 

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: 400 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  



 

 

 

Mylėk Juokdarį – 3 būgnų ir 5 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Meilės Juokdarys yra sklaidos simbolis, ir jis nusileidžia tik ant 2 būgno. 

• Širdys ir auksinės širdys yra sklaidos simboliai. 

• Per „Love Re-Spin“ Širdies Sukimus būgnuose nusileidžia tik širdies ir auksinės širdies 

simboliai. Šie sukimai vyksta tol, kol nebelieka širdies simbolių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Širdies Kolekcionierius“ („Heart Collector“) 

 

• Širdys surenkamos į Širdies kolekcionierių, o užpildžius visas 5 vietas, prizų juosta pereina į 

kitą lygį.   

• Prizų juostoje galima pasiekti iki 1000 kartų didesnį statymo prizą. 

 

 

 

2.2134 „Miesto paradas“ („Puebla Parade“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto paradas – 5 būgnų ir 421 mokėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukiniai simboliai suaktyvina 2 pakartotinius pradinius sukimus. 

• Atsiradus laukiniam simboliui pakartotiniai sukimai atsinaujina į 2. 

• Señorita ir Señor laukiniai simboliai suformuoja Pareja laukinį simbolį per pakartotinius 

sukimus, kuris gauna X2 laimėjimo daugiklį ir praplečia visą būgno aukštį nuo 1 iki 7 

simbolių.   

 

Lošimo funkcijos: 

 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 108 000 € 

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: 500 000 € 



„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• Pareja laukinių simbolių daugikliai, nemokamų sukimų metu, keičiasi į X3 daugiklį. 

• Su Pareja laukiniu simboliu gaunami 8 nemokami sukimai. 

 

 

 

2.2135 „Siautėjantis Rexas 2“ („Raging Rex 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Siautėjantis Rexas 2 – 6 būgnų ir 4096 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukiniai simboliai suaktyvina pakartotinius sukimus. 

• Galimi 5 pakartotiniai sukimai, priklausomai nuo vietos, kurioje laukinis simbolis nusileido. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• Prieš pradedant nemokamus sukimus galima pasirinkti vieną iš šių funkcijų: 

• „Primal Fury“ – 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai suteikia 8, 12, 16, 20 nemokamų 

sukimų. 

• „Hatchling Mania“ – 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai suteikia 7, 9, 11, 13 nemokamų 

sukimų. 

• „Jurassic Mayhem“ – 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai suteikia 5, 7, 9, 11 nemokamų 

sukimų. 

 

 

 

2.2136 „Dievų iškilimas: atpildas“ („Rise of Gods: Reckoning“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

„Dievų iškilimas: atpildas“ – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kai visa to paties simbolio grupė užima visą būgną, laimėjimo daugiklis padidėja vienu. 

• Laimėjimo deriniai padauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje 

nurodomas vertes. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai, atsirandantys ant 1, 3 ir 5 būgnų,  suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Pradinių nemokamų sukimų skaičius visada yra 6. 

 

 

 

2.2137 „Rocco Gallo“ („Rocco Gallo“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rocco Gallo – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kai visa to paties simbolio grupė užima visą būgną, laimėjimo daugiklis padidėja vienu. 

• Laimėjimo   deriniai padauginami iš  rodomos vertės. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Momentinis Prizas“ („Instant Prize Bonus“) 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia momentinį prizą. 

• Momentinio prizo metu lošėjui suteikiami 3 pakartotiniai sukimai, kurie kiekvieno sukimo 

pradžioje bus skaičiuojami atgaliniu skaičiavimu po 1, iki pakartotiniai sukimai baigsis.  

• Jei Auksinis kiaušinis ar Rocco Gallo nusileis bet kurio pakartotinio sukimo metu, 

pakartotinių sukimų skaitiklis grįš į 3.  

• Momentinio prizo metu auksiniai kiaušiniai gali suteikti 0,5x, 1x, 2x, 5x ir 10x daugiklį 

bendram statymui. 

• Momentinio prizo metu auksiniai kiaušiniai gali būti X2 daugikliai. 

• Galimi ne daugiau kaip 155 pakartotiniai sukimai. 

 

 

 

2.2138 „RoTiki“ („Rotiki“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

RoTiki – tai lošimo automatas su 6x8 formato tinkleliu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių derinius sudaro 5 ar daugiau tų pačių simbolių, susijungiančių 

horizontaliai ar vertikaliai. 

• Mokamas tik didžiausias laimėjimas už simbolius. 

• Nauji simboliai pakeičia nelaimėjusius simbolius. 

• Laimėjus pirmuose sukimuose, suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Tiki Magija“ („Tiki Magic“) 

 

• WHAKAREI: galima tik tada, kai yra vienos simbolių grupės dalis.  Atitinkamas grupės 

simbolis atnaujinamas į atsitiktinį gerai apmokamą simbolį. Kaukės simboliai 

atnaujinami į vertingesnį kaukės simbolį. 

• HANUMI: galima tik  tada, kai yra daugiau nei vieno simbolio grupės dalis.  Visos 

prisijungusios simbolių grupės susilieja į vieną ir sukuria didesnę simbolių grupę. 

Susijungus, iš turimų visada atsirenkamas aukščiausios vertės simbolis.  

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: 100 000 € 



 

„Lobių Kambarys“ („Treasure Room“) 

 

• Tinklelio užpildymas laimėjusiais simboliais (bet kokiais) suaktyvina „Treasure Room“  

premijos lošimą.    

• Lošėjas tol renkasi plyteles, kad atskleistų paslėptą turinį, kol nelieka pasirinkimų. 

• Iš viso yra 48 plytelės. 

• Yra  32 x neutralios plytelės, kurios neturi funkcionalumo. Yra 9 x daugiklio plytelės, kurias 

pasirinkus, daugiklis padidinamas vienu, daugiklis prasideda nuo x1.  Yra 6 x papildomos 

pasirinkimo plytelės, kurios iš karto suteikia 5 papildomus pasirinkimus. Yra 1x speciali 

plytelė, kuri iš karto suteikia maksimalų x10 daugiklį. 

 

 

 

2.2139 „Safario Turtai“ („Safari of Wealth“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Safario Turtai – 5 būgnų ir 243 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Tam tikri būgnai, atsitiktine tvarka, per bet kurį mokamą sukimą tampa auksiniais būgnais. 

Kai laukinis simbolis nusileidžia bet kurioje auksinio būgno vietoje, lošėjui suteikiamas 

laukinis prizas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai galima rinktis vieną iš parinkčių, kurios 

nustatys nemokamų sukimų skaičių ir galimų laimėjimų skaičių. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių iš naujo suaktyvina funkciją su tokiu pačiu pradinių 

nemokamų sukimų skaičiumi. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

2.2140 „Mirties Paslaptis“ („Secret of Dead“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mirties Paslaptis – 6 būgnų, 3 eilių ir 10 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• 1 simbolis (išskyrus sklaidos simbolį) pasirenkamas kaip besiplečiantis simbolis. 

• Laimintys junginiai eina iš kairės į dešinę.   

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• 3, 4, 5 ir 6 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 8, 10, 12 ir 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu  3 ar daugiau sklaidos simbolių iš naujo suaktyvina nemokamus 

sukimus ir suteikia dar 5 nemokamus sukimus pridedant papildomą specialų besiplečiantį 

simbolį. 

 

„Lošti“ („Gamble“) 

 

• Lošimo tikslas yra atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį. 

• Jei teisingai atspėjama spalva – laimėjimas padvigubinamas.  

• Jei teisingai atspėjama rūšis – laimėjimas padidinamas keturis kartus  

• Lošti galima iki penkių kartų iš eilės. 

 

 

 

2.2141 „Pasaka apie Kyubiko“ („Tale of Kyubiko“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Pasaka apie Kyubiko – 3 būgnų ir 5 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Sudarant laimintį derinį su „Inari Stacked Wild“  laukiniu simboliu, aktyvuojasi pakartotinis 

sukimas. 

• Laimėjimai su „Inari Stacked Wild“ laukiniu simboliu taip pat padidina laimėjimo daugiklį 

iki x25. 

• Visi laimėjimai dauginami iš statymo,  statyto už eilutę. 

• Laimintys junginiai eina iš kairės į dešinę.   

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už pasirinktą eilutę. 

 

 

 

2.2142 „Pasakos apie Asgardą: Frėjos Vestuvės“ („Tales of Asgard: Freya’s 

Wedding“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakos apie Asgardą: Frėjos Vestuvės – 5 būgnų ir 30 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Here comes Freya: per bet kurį sukimą ant atsitiktinio  būgno gali pasirodyti išplėstas 

„Freya Wild“ laukinis simbolis su x2 daugikliu, suteikiantis garantuotą laimėjimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu atsiranda daugiau paslaptingų ir laukinių simbolių. 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma:  225 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.30 €  

Maks. 90 € 

Maksimali laimėjimo suma: 225 000 € 



• Nemokamų sukimų pradžioje garantuotai ant 5-ųjų būgnų pasirodys išplėstas „THOR 

WILD“ laukinis simbolis. Po kiekvieno sukimosi jis juda vienu žingsniu į kairę, kiekvieną 

kartą  padidindamas savo daugiklį nuo 1 iki  x10.  Kai pasiekiama kairysis būgnas, išplėstas 

„THOR WILD“ laukinis simbolis palieka ekraną ir gali vėl pasirodyti kitame sukime. 

 

 

 

2.2143 „Laukinis Gaidukas“ („Wild Trigger“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laukinis Gaidukas – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Už 

kiekvieną eilutę mokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nusileidžiantys Pakartotiniai Sukimai („Walkdown Re-Spin“) 

 

• Ši funkcija aktyvuojasi, kai laukinių simbolių grupė užima 1 ir 5 būgnus. 

• Yra 10 nusileidžiančių pakartotinių sukimų. 

 

Dvikovos Nemokami Sukimai („Duel Free Spins“) 

 

• Ši funkcija aktyvuojasi, kai laukinių simbolių grupė užima 1 ir 5 būgnus. 

• Yra 10 nemokamų sukimų. 

• Abi pilnos laukinių simbolių krūvos tampa lipnios, o laimėjimai išmokami abiem kryptimis.  

• Papildomų sukimų laimėti nėra galimybės. 

 

 

 

2.2144 „Triušio Urvo Turtai – Širdžių Agentas“ („Rabbit Hole Riches - Agent of 

Hearts“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.02 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Triušio Urvo Turtai – Širdžių Agentas – lošimo automatas su 7-7-5-5-5-7-7 simbolių tinkleliu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Simboliai krenta į lentelę, kad sukurtų laimėjimus.  

• 5 ar daugiau gretimai sujungtų simbolių grupių sukuria laimėjimą.    

• Mokamas tik didžiausias laimėjimas simbolių grupėse.    

• „Mega Wild“ laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nusileidžiantys Pakartotiniai Sukimai („Cupcake Splat feature“) 

 

• Agento simboliai renkami, kai jie sudaro laiminčio derinio dalį. Reikalingi 6 simboliai, kad 

atrakintų susijusią agento funkciją: 

• „Cupcake Splat“ funkcijoje „Dormouse“ miegapelė eina skersai iš viršaus į lentelės 

apačią, palikdama už savęs keksiukų bombų pėdsaką. Keksiukų bombos sprogsta ir 

pašalina po juo esantį simbolį arba paverčia atsitiktinai pasirinktu simboliu. 

• „Smokin' Phat“ funkcijoje vikšras  „Caterpillar“ įstrižomis linijomis pučia nuo 1 iki 3 

dūmų takų per lentelę. Dūmai pašalina po juo esančius simbolius arba paverčia 

atsitiktinai pasirinktu simboliu. 

• Per „Grinning Catׅ“ funkciją virš tinklelio pasirodo „Cheshire Cat“ šypsnis. Šypsnys 

arba pašalins po juo esančius simbolius, arba pavers juos atsitiktinai pasirinktu 

simboliu. 

• „Mad Hat“ funkcijoje virš lentelės atsiranda nuo 6 iki 9 „Mad Hatter“ skrybėlių.  

Skrybėlės sukasi ir pašalina visus gretimus simbolius, prieš paversdamos po juo esantį 

simbolį atsitiktinai pasirinktu simboliu. 

 

Karalienės Širdies Nemokamas Sukimas („The Queen’s Heart Free Spin“) 

 

• 3 surinkti raktai per vieną sukimą aktyvuoja nemokamus sukimus. 

 

2.2145 „KISS Roko Būgnai“ („KISS Reels of Rock“) 

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: 526 250 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

KISS Roko Būgnai – 6 būgnų ir 4096 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 1 ir 6, 2 ir 4 arba 3 ir 4 būgnai yra sinchronizuoti ir rodo tokį patį rezultatą.  

• Laukinis simbolis niekuomet neuždengia laukinio ar kito gerai apmokamo simbolio. 

• Visi laimėjimai už simbolius mokami iš kairės į dešinę.  

• Tik didžiausias laimėjimas mokamas už pasirinktą eilutę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamas Sukimas („Free Spin“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Galima rinktis iš 5 nemokamų sukimosi režimų: 

• Johanesburgas (20 normalių, 1 „Encore“ nemokamas sukimas); 

• Sidnėjus (16 normalių, 2 „Encore“ nemokami sukimai); 

• Londonas (12 normalių, 3 „Encore“ nemokami sukimai); 

• Rio de Žaneiras (8 normalūs, 4 „Encore“ nemokami sukimai); 

• Tokijas (4 normalūs, 5 „Encore“ nemokami sukimai); 

• „Encore Free Spins“ galima suaktyvinti nusileidus 3 ar daugiau sklaidos simbolių per  

paskutinį normalų nemokamą sukimą. „Encore Free Spins“ negarantuojami. 

• Visi laukiniai, nusileidę „Encore Free Spins“ metu, turi X2 daugiklį. 

 

 

 

2.2146 „Degantys Žvėrys“ („Beasts of Fire“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Degantys Žvėrys“ – 5 būgnų ir 12348 mokėjimo būdų lošimas. 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Buivolų „Buffaloes“ įkrovimas atsitiktinai  suveikia per bet kokį sukimą pagrindinio lošimo 

metu.  

• Buivolų įkrovimas padidina Buivolo simbolių, kurie nusileidžia per tą sukimąsi, skaičių. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai („ReSpin“) 

 

• Meteoro simbolis gali nusileisti per bet kurį sukimą, suteikdamas pakartotinio sukimo 

funkciją. 

• Nemokamų sukimų negalima suaktyvinti pakartotinių sukimų metu.  

 

Nemokamas Sukimas („Free Spin“) 

 

• 3 sklaidos simboliai ant 2, 3 ir 4 būgnų, suaktyvina 10 pradinių nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų metu, nusileidus dar 3 sklaidos simboliams, suteikiama 10 papildomų 

nemokamų sukimų.  

 

 

 

2.2147 „Olimpo Iškilimas“ („Rise of Olympus“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpo Iškilimas – 5x5 lentelės formato lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai galimi esant 3 ar daugiau simbolių iš eilės, horizontaliai arba vertikaliai. 

• Laukinis simbolis pasirodo vidurinio simbolio vietoje, kai laimėjęs 3 simbolių derinys bus 

pašalintas iš lentelės.  

• Laimėjimo daugiklis padidinamas per kiekvieną naują simbolių kritimą. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Laukinis simbolis pasikeičia į bet kurį kitą simbolį, kuris padeda sudaryti laimėjimo derinius.   

 

Lošimo funkcijos: 

 

Dievo Rankos funkcija („The Hand of God feature“) 

 

• Dievo ranka padeda kurti galimus laimėjimo derinius.  

• Iš viso yra trys Dievo rankos gebėjimai: 

o Hadas: Vienas simbolių rinkinys  pasirenkamas  ir transformuojamas į kitą simbolių 

rinkinį. 

o Poseidonas: Vienas ar du laukiniai simboliai bus įtraukti į lentelę. 

o Dzeusas: Du simbolių rinkiniai sunaikinami ir pašalinami iš lentelės. 

 

Olimpo Rūstybės funkcija („The Wrath of Olympus feature“) 

 

• Ši funkcija suveikia, kai ekrane rodomas matuoklis visiškai užpildomas.    

• Šis matuoklis užpildomas tik laiminčiais Dievo simbolių deriniais.     

• Laukinis simbolis gali būti naudojamas kaip šių derinių dalis. 

• Kai matuoklis yra pilnas, o laimėjimo derinių nėra, suteikiamas vienas nemokamas sukimas. 

 

Nemokamas Sukimas („Free Spin“) 

 

• Iš tinklelio pašalinus visus simbolius, aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. 

• Yra 3 nemokamų sukimų parinktys: 

• Hadas: 4 pradiniai nemokami sukimai. Įkrovus matuoklį suteikiami papildomi 4 

sukimai;  

• Poseidonas: 5 pradiniai nemokami sukimai. Įkrovus matuoklį suteikiami papildomi 3 

sukimai; 

• Dzeusas: 8 pradiniai nemokami sukimai. Įkrovus matuoklį suteikiami papildomi 2 

sukimai. 

 

 

 

2.2148 „Derbio Ratas“ („Derby Wheel“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  



 

 

 

Derbio Ratas – 3 būgnų ir 5 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime svarbu išsukti 3 vienodus simbolius bei išsukti sklaidos ratą, kuris suteiks 2 galimas 

funkcijas. 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Funkcija („Bonus Features“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 1 iš 2 funkcijų: 

o Žirgų lenktynės: suveikia, kai žirgo ženklas patenka į sklaidos ratą. Šią funkciją, taip 

pat galima suaktyvinti nusileidus žirgų lenktynių ženklui iš didžiojo rato. Lošėjas 

gali rinktis statymo variantą iš „Win“ (pasirinkti 1-ąjį arklį), „Exacta“ (pasirinkt 1-

ąjį ir 2-ąjį žirgą tikslia tvarka) ir „Trifecta“ (pasirinkt 1-ąjį, 2-ąjį ir 3-iąjį žirgą tikslia 

tvarka).  Išmokos dauginamos, jei pasirenkami keli žirgai, finišuojantys tikslia eilės 

tvarka. Pasirinkus nedalyvauti lenktynėse, suteikiamas fiksuotas x40 prizas. 

o Didysis ratas: suveikia  gavus didelį rato ženklą sklaidos rate.  Lošėjas gauna 1 

sukimą ant didžiojo rato. Ratas suteikia momentinius prizus, padaugintus iš bendro 

statymo. Didysis ratas turi daugiklius: x10, x15, x20, x30, x50, x100 ir x200. 

Nusileidus ženklui žirgų lenktynės „HORSE RACING“, aktyvinama žirgų lenktynės 

„HORSE RACING“ funkcija. 

 

 

 

2.2149 „Merlino Grimuaras“ („Merlin's Grimoire“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merlino Grimuaras – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Atsitiktine tvarka gali būti aktyvuoti simbolius dalijantys būgnai, kurie pagrindiniame lošime 

gali būti 2, 3 ir 4 būgnai. Nemokamų sukimų metu galima suaktyvinti visus 5 būgnus. 

Laimėjimas su padalytu simboliu padvigubina to laimėjimo išmokų eilutes. 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 224 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau laukinių sklaidos simbolių, gali suaktyvinti nemokamus sukimus, su pradiniais 

10 lošimų. 

• Nemokamų sukimų metu, nusileidus dar 3 laukiniams skaidos simboliams, suteikiama 

papildomų 10 nemokamų sukimų.  

• Papildomi sukimai gali aktyvuotis iki 5 kartų. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, pasirenkamas vienas simbolis, kuris 

nemokamų sukimų metu bus besiplečiantis simbolis. 

• Specialūs besiplečiantys simboliai ne būtinai turi būti rodomi greta, kad būtų sukurtas 

laimėjimas. 

 

 

 

2.2150 „Grynųjų Pinigų Valdymas“ („Cash of Command“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų Pinigų Valdymas – 9x9 lentelės formato lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Krisdami į lentelę simboliai sudaro laimėjimų kombinacijas.  

• Laimima tada, kai gaunami 5 arba daugiau gretimai sujungtų simbolių eilutėje. 

• Mokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Už kelias tų pačių simbolių grupes, kurios nėra sujungtos, mokama kaip už atskiras grupes. 

• Laukinis simbolis yra laikomas bet kokio kito simbolio pakaitalu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Karinio Jūrų Laivyno Herojus („Naval Hero“) 

 

• Bet kurio nelaimėjusio sukimo metu yra galimybė aktyvuoti Karinio Jūrų Laivyno Herojaus 

funkciją, kuri aktyvuosis ir laukiniai simboliai bus įtraukiami į tinklelį. 

•  Karinio Jūrų Laivyno Herojaus funkcija turi tris galimus pasirinkimus: 

o Vadas Wilderis pridės laukinį simbolį prie lentelės.  

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: 533 600 € 



o Kapitonas Verto pakeis 2 simbolių rinkinius į tą patį simbolį.  

o Admirolas Magna prie lentelės pridės keturis 2x2 mega simbolius. 

 

Baronas Fusco („Baron Fusco“) 

 

• Ši funkcija pašalina Karinio Jūrų Laivyno Herojaus laivus ar povandeninius laivus, 

paliekant vieną lentelėje. 

• Likęs laivas / povandeninis laivas atliks atitinkamos laivyno didvyrio funkcijos super 

versiją.  

o Jei vadas Wilder išliks, laivas į tinklelį pridės daugiau laukinių simbolių.  

• Jei kapitonas Verto išliks, laivas pakeis 3 simbolius į tą patį simbolį. 

• Jei admirolas Magna išliks, laivas į tinklelį pridės keturis iki 4x4 mega simbolius. 

 

 

 

2.2151 „Mega Donas“ („Mega Don“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mega Donas – 5 būgnų ir 1024 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bet kurio pagrindinio lošimo metu atsitiktine tvarka atrenkama iki 3 mažų žuvų simbolių, 

kurie tampa patobulinimo simboliu.  

• Kai šie simboliai pasirodo ant būgnų, kiekvienas iš jų transformuojasi į atsitiktinį ryklio 

simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu nusileidusių sklaidos simbolių skaičius lemia pradinį nemokamų 

sukimų ir patobulinimo simbolių skaičių. 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 6 nemokamus sukimus ir 1 patobulinimo simbolį. 

o 4 sklaidos simboliai  žirgų lenktynės suteikia 9 nemokamus sukimus ir 2 

patobulinimo simbolius. 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų ir 3 patobulinimo simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Pakartotinis sukimas prideda daugiau sukimų ir suaktyvina daugiau patobulinimo simbolių. 

o 3 sklaidos simboliai suteikia 3 papildomus nemokamus sukimus ir 1 papildomą 

patobulinimo simbolį. 

o 4 sklaidos simboliai suteikia 6 papildomus nemokamus sukimus ir 2 papildomus 

patobulinimo simbolius. 

o 5 sklaidos simboliai suteikia 9 papildomus nemokamus sukimus ir 3 papildomus 

patobulinimo simbolius. 

 

Ryklių Šventės funkcija („The Shark Feast feature“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina Ryklių Šventės funkciją. 

• Ryklių Šventės funkcija gali būti iš naujo suaktyvinta  nusileidus  3 ar daugiau sklaidos 

simbolių nemokamų sukimų metu.   

 

 

 

2.2152 „Gnomo Požemis“ („Leprechaun's Vault“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gnomo Požemis – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Monetų krepšelio simbolis yra laukinis daugiklis, kuris gali pakeisti visus simbolius, išskyrus 

rakto sklaidos simbolį. 

• Šis rakto sklaidos simbolis, kiekvieną kartą kai nusileidžia, atsitiktinai atskleidžia x2, x3 arba 

x4 daugiklį.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lobių Nemokami Sukimai („Treasure Free Spins“) 

 

• Sklaidos simbolis suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Suteikiamas atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius. Saugykloje yra užrakto mechanizmas, 

kuriame yra 4 cilindrai. Kiekviename cilindre yra skaičius: 2, 3, 4, 5 arba 6. Kiekvienas 

cilindras sukasi automatiškai ir atskleidžia skaičių. Sumuojami visų cilindrų skaičiai, o jų 

suma yra nemokamų sukimų kiekis. 

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: 900 000 € 



• Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 24. 

 

 

 

2.2153 „Fortūnos Kalvė“ („Forge of Fortunes“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fortūnos Kalvė – 3 būgnų ir 1 fiksuotos mokėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime naudojami tik 3 simboliai: 

o  Aukso grynuolių simbolis, galintis suaktyvinti „Forging Re-spins“ pakartotinių 

sukimų funkciją. 

o  Šlako simbolis, kuris tarnauja kaip blokatorius ir gali sustabdyti „Forging Re-spins“ 

pakartotinių sukimų funkciją.  

o Anglies simbolis, kuris gali pasirodyti pakartotinių sukimų funkcijos metu ir gali 

nusileisti tik ant 3-iojo būgno, sumažindamas esamą prizą. 

• 2 tokio pat tipo išmokėjimai už aukso grynuolio simbolį galimi tik pagrindinio lošimo metu.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kalimo Pakartotiniai Sukimai („Forging Re-spins“) 

 

• Šią funkciją suaktyvina 3 aukso grynuolių simboliai. 

• Funkcijos metu yra 15 suklastotų prizų, susietų su bėgikais.  

• x2, x3 x5, x8, x10, x15, x20, x30, x50, 75, x100, x200, x500, x1000 ir x2500 už visą  

statymą.   

• Kiekvieną kartą, kai nusileidžia  3 aukso grynuolių simboliai, bėgikai juda į priekį judėdami 

link kito prizo, o pakartotiniai sukimai tęsiasi. 

• Kai anglies simbolis nusileidžia, bėgikai juda atgal, judėdami link ankstesnio prizo, o 

pakartotiniai sukimai tęsiasi. 

• Saugūs bėgikai yra specialūs bėgikai, kurių negalima perkelti atgal. 

 

 

 

2.2154 „Jautis Rodeo“ („Bull in a Rodeo“) 

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 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jautis Rodeo – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis jaučio simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Nusileidęs laukinis simbolis suteikia vieną iš šių funkcijų: 

o Laimingas jautis – sukuria 2 – 6 laukinių simbolių. 

o Besididžiuojantis jautis – sukuria 1 – 5 lipnius laukinius simbolius. 

o Piktas jautis – sukuria 2 – 6 X2 daugiklio laukinius simbolius. 

• Laukinių daugiklių laimėjimai nėra kaupiami toje pačioje linijoje, už kurią bus mokama. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laisvės Sukimai („Freedom Spins“) 

 

• Ši funkcija suaktyvinama, kai bet kur ant būgnų nusileidžia sklaidos ir laukiniai simboliai. 

• Ši funkcija suteikia 10 laisvės sukimų. 

• Visos trys jaučio funkcijos gali suveikti, kai laisvės sukimų metu nusileidžia jautis. 

• Laisvės sukimus galima suaktyvinti 2 kartus, jiems atitinkamai bus suteikta 10 sukimų. 

 

 

 

2.2155 „Mithruno Čempionai“ („Champions of Mithrune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mithruno Čempionai – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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: 200 000 € 

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: 750 000 € 



• Čempiono funkciją galima atsitiktinai suaktyvinti bet kurio sukimo metu: 

o Anastasija – prie būgnų pridės nuo 2x2 iki 5x5 atitinkančias simbolių grupes. 

o Olc – išsuks 3 kartus iš būgnų 2-4 laukinius simbolius. 

o Sylvana – prie būgnų pridės 4-7 laukinius simbolius. 

o Gorm – atnaujins 1-5 karališkus simbolius į laukinius simbolius. 

o Syn – pagerins visus personažų simbolius iki jų simbolio su aukščiausia išmoka.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Pirmiausia suaktyvinama „Power Up“ funkcija (tai 5 būgnų mini lošimas, kurio metu gali 

nusileisti tik specialūs čempionų personažų žetonai, stebuklingi gėrimai ir sklaidos 

simboliai). 

• „Power Up“ funkcija turi 3 gyvybes. Jei per sukimą nei vienas simbolis nenusileidžia, 

prarandama 1 gyvybė.  

• Kai simbolis nusileidžia, visos gyvybės papildomos. 

• Surinkus 3 čempiono simbolių žetonus, kiekvienam nemokamų sukimų sukimui bus 

atrakintas tas čempionas ir jo funkcija. 

• Yra galimybė atrakinti visus 5 čempionus. 

• Galimi iki 10 nemokamų sukimų. 

 

 

 

2.2156 „M Kalnas“ („Mount M“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

M Kalnas – 5 būgnų ir 1024 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Pagrindiniame lošime, atsitiktinio sukimo metu, paryškinami 3 viduriniai būgnai. Nusileidus 

bent vienam laukiniam simboliui, suteikiamas pakartotinis sukimas. 

• Simbolių atnaujinimas visada prasideda nuo mažiausiai apmokamo simbolio. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Bendras orbų skaičius, reikalingas kiekvienai atrakintai eilutei: 5 x orbai pirmai eilutei, 10 x 

orbų antrai eilutei, 14 x orbų trečiai eilutei, 17 x orbų ketvirtai eilutei. 

• Jei visi keturi būgnų plėtiniai yra atrakinti, visi gyvūnų simboliai atnaujinami į Mamutų 

simbolius. Taip pat suteikiamas +1 nemokamas sukimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

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

• Pakartotiniuose sukimuose 2, 3, 4 arba 5 premijos sklaidos simboliai atitinkamai aktyvuoja 

3, 5, 8, 10 nemokamų sukimų. 

• Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 68. 

 

 

 

2.2157 „Trojos vartai“ („Gates of Troy“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trojos vartai – 5 būgnų ir 30 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Bet kokie laimėjimai su laukiniu daugikliu padaugina laimėjimą iš laukinio simbolio rodomos 

vertės.   

• Daugikliai kaupiasi, kai mokėjimo linijoje yra daugiau nei vienas laukinis simbolis. 

• Garantuota sklaidos funkcija gali atsitiktinai suaktyvinti bet kokį įprastą sukimąsi.  Prie 

būgnų pridedami 2 garantuoti sklaidos simboliai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ir daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma: 90 000 € 



2.2158 „Egipto Nemirtingieji“ („ImmorTals of Egypt“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto Nemirtingieji – 5 būgnų ir sujungtų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Katės Dievo laukinis simbolis paverčia Apep simbolį laukiniu simboliu, kai nusileidžia į 

gretimas pozicijas. 

• Kačių simboliai (Bastet, Mafdet ir Sekhmet) transformuojasi į katės auksinį laukinį simbolį. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ir daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

• Laukiniai simboliai, nusileidę ant pasirinktų būgnų, plečiasi, kol užpildo visus būgnus. 

• Laimėjimo daugikliai padidėja kiekvieną kartą, esant 3 laimėjimams iš eilės. 

 

 

2.2159 „Atsisukusi Laimė“ („Fortune Rewind“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atsisukusi Laimė – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

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: 850 000 € 



• Pagrindinio lošimo metu, esant nelaiminčiam sukimui, laukinės galios elemento laukinis 

simbolis (jei toks yra ant būgnų) aktyvuojasi ir sukuria lošimo funkciją, kuri tęsiasi kol 

susidaro laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pirmyn („Fast Forward“) 

 

• Pagrindiniame lošime susiformavę laimintys deriniai su identiškais simboliais aktyvuoja 

funkciją Pirmyn. 

• Pasikeičia fonas ir simboliai, sudarantys laimintį derinį, atnaujinami į kitos aukštesnės 

vertės simbolius, kad būtų galima išmokėti  didesnį  laimėjimą.  

• Geriausiai apmokamas simbolis atnaujinamas į laukinės energijos elementą.  

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau skaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Bet koks laimėjimo derinys, sudarytas su norimu simboliu, suteiks laimėjimą, padaugintą iš 

premijos daugiklio. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių nemokamų sukimų metu, prideda dar 5 

nemokamus sukimus. 

• Iš viso galimi 40 nemokamų sukimų. 

 

 

 

2.2160 „Dio – Drakono Nužudymas“ („Dio - Killing the Dragon“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dio – Drakono Nužudymas – 5 būgnų ir 243 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Tik didžiausias laimėjimas išmokamas už pasirinktą eilutę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Užrakinti Vilkus („Lock Up the Wolves“) 

 

• Laukinio simbolio nusileidimas atvirame narve ant 1 būgno suaktyvina funkciją.  

• Kai narvas užsidaro, laukinis simbolis tampa lipnus ir prie kito būgno pridedamas dar 

vienas atviras narvas.  

• Šią funkciją galima suaktyvinti iki 4 kartų. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau skaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• 3, 4 ir 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 6, 8 ir 12 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu specialus simbolis gali nusileisti ant 5 būgno suteikdamas 2 

papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu specialaus simbolio puolusio angelo funkcija pridės krentantį 

laukinį simbolį 1 būgno viršuje. 

• Nemokamų sukimų metu specialaus simbolio simbolių atnaujinimo funkcija atnaujins 

mažiausios vertės monstrų simbolį į DIO simbolį. 

• Nemokamų sukimų metu specialaus simbolio laukinio daugiklio funkcija padidins 

atsitiktinai pasirinktų lipnių laukinių simbolių, kurie yra ant 2, 3 arba 4 būgno, daugiklį nuo 

x1 iki x5. 

 

2.2161 „Bonanzos Laivas“ („Boat Bonanza“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonanzos Laivas – 5 būgnų ir 12 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Laimima tuomet, kai surenkami trys vienodos vertės simboliai būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau skaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• 3, 4 ir 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 10, 15 ir 20 nemokamų sukimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 500 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Nemokamų sukimų metu, virš būgnų visuomet aktyvios 2 valtys. Kiekviena valtis turi x1 

daugiklį. 

• Didžiausias galimas daugiklis nemokamų sukimų metu yra x5. 

• Nemokamų sukimų laimikio simbolis, atsiradęs nemokamų sukimų metu, suteikia 

papildomus nemokamus sukimus. 

• Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 39. 

• Nemokamų sukimų metu pagautas specialusis simbolis (žuvies ar omaro su piniginiu prizu), 

suaktyvina pakartotinio sukimo funkciją. 

• Pakartotinio sukimo metu, nemokamų sukimų skaičius nemažėja. 

 

 

 

2.2162 „Grafas Jokula“ („Count Jokula“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafas Jokula – 3būgnų ir 5 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Džokeris yra Laukinis simbolis, kuris gali pakeisti visus simbolius ir taip sudaryti laimintį 

derinį. 

• Bet kurio nelaiminčio sukimo metu, atsiradus šikšnosparnio simboliui, jis pakeičiamas į 

laukinį simbolį, kad sudarytų laimėjimą. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pasikartojantys Sukimai („ReSpins“) 

 

• Laimėjimai, kurie gaunami už laukinį simbolį ant vidurinių būgnų, suaktyvina pakartotinį 

sukimą ir aktyvuoja daugiklį. 

• Kiekvieną kartą aktyvuojantis pakartotiniam sukimui padidėja daugiklis. 

• Maksimalus daugiklis gali būti x20. 

• Pakartotinių sukimų metu laukinis simbolis tampa lipniu simboliu. 

• Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius yra 25 sukimai. 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 412 000 € 



2.2163 „*NSYNC Pop“ („*NSYNC Pop“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*NSYNC Pop – 5 būgnų ir 12 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Atsitiktiniuose sukimuose ant būgnų gali atsirasti 2 pop simboliai, kurie pakeičia visus 

simbolius. Išskyrus sklaidos simbolį. 

• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias mokėjimas už pasirinktą eilutę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• Virš ir po būgnais eina 5 pop simboliai.  

• Nemokamų sukimų metu, kai pop simbolis atsiduria ant būgnų, atrakinamas pop simbolis, 

kuris buvo virš arba apačioje būgnų. Taip sudaroma papildoma vieta naujiems simboliams 

atsirasti. 

• Galima atrakinti visus 10 pop simbolių, esančių virš ir po būgnais. 

• Laukiniai simboliai galimi tik nemokamų sukimų metu. 

• Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai tampa lipniais simboliais. 

• Atrakinus 10 pop simbolių, virš ir po būgnais, aktyvuojami pakartotiniai nemokami 

sukimai. 

• Pakartotinių nemokamų sukimų metu būgnuose gali nusileisti tik laukiniai simboliai ir 

*NSYNC grupės narių simboliai.  

 

 

 

2.2164 „Susidūrimas su Kamelotu“ („Clash of Camelot“) 

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 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  



 

 

 

Susidūrimas su Kamelotu – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kardo laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Artūro ir Mordredo laukinius 

simbolius. 

• Galimos laukinio simbolio daugiklio vertės yra: X2, X5, X10, X25 ir X100. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Toje pačioje eilėje atsiradus Artūro ir Mordredo laukiniams simboliams, aktyvuojama 

nemokamų sukimų funkcija. 

• Galimi 4 nemokamų sukimų variantai: 

1. X2 daugiklis ir 25 nemokami sukimai; 

2. X5 daugiklis ir 10 nemokamų sukimų; 

3. X10 daugiklis ir 5 nemokami sukimai; 

4. atskleidžiama atsitiktinė parinktis (nuo 1 iki 20 nemokamų sukimų bei daugiklis nuo 

x2 iki x100). 

 

 

 

2.2165 „Jungtinių Valstijų Salto“ („USA Flip“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jungtinių Valstijų Salto – 5 būgnų ir 20 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Pakartotiniai sukimai yra įjungiami pralaimėjusio sukimo metu, kai ant pirmojo ir antrojo 

būgnų iškrenta pilna tokių pat simbolių rietuvė (įskaitant laukinius simbolius). Viduriniam 

būgnui pritaikytas pakartotinis sukimas, o visi kiti būgnai lieka užrakinti.  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 



• Visi laimėjimai išmokami, kai simboliai eina iš kairės į dešinę.  

• Už pasirinktą eilutę išmokamas tik didžiausias laimėjimas.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Papildomi 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja papildomus +12 nemokamų sukimų. 

• Galimi ne daugiau kaip 120 nemokamų sukimų. 

 

 

 

2.2166 „Kylanti Atėnė“ („Athena Ascending“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kylanti Atėnė – 5 būgnų ir 20 fiksuotų mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Kiekvienas atskiras laukinis simbolis suteikia atsitiktinį  X1,  X2, X3 arba X4 daugiklį.   

• Daugikliai kaupiasi ir gali padidėti iki X64. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 5 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai tampa lipniais, kol jų daugiklis pasiekia X4. 

• Po kiekvieno sukimo daugiklis padidėja +1. 

 

 

 

2.2167 „Šunų Skerdynės“ („Canine Carnage“) 

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: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Šunų Skerdynės – 5 būgnų ir 243 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Auksinių kaulų simbolis gali iškristi ant bet kurio būgno. Jis suteikia momentinius prizus, 

jei to paties sukimo metu iškrenta kolektoriaus simbolis. 

• Galimos daugiklio vertės X2, X 3 ir X 5. 

• Daugiklio vertės sudedamos. 

• Laukinis simbolis padidina visas mokamų simbolių vertes. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, už kurios skiriami išmokėjimai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kaulų Sukimai („Bones Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 6 kaulų sukimus. 

• Kaulų sukime yra 1-3 atsitiktinės funkcijos: 

• 3-6 papildomi auksiniai simboliai pridedami prie būgnų; 

• Pridedamas daugiklis prie būgnų; 

• 1-3 padalinimo simboliai yra pridedami prie būgnų. 

 

 

 

2.2168 „Karšta Galia 100“ („100 Power Hot“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Galia 100 – 5 būgnų ir 100 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 25 000 € 



 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Skirtingų kombinacijų laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“.  

• Lošime lošėjas gali pasirinkti vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma kaip pasirinkta kortelė.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2169 „Griozdiški Vaisiai 20“ („20 Bulky Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Griozdiški Vaisiai 20 – 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma: 6 000 € 



• Lošti  galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2170 „Karšta Galia 20“ („20 Power Hot“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Galia 20 – 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2171 „Griozdiški Vaisiai 40“ („40 Bulky Fruits“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  2 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Griozdiški Vaisiai 40 – 5 būgnų ir 40 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

2.2172 „Karšta Galia 40“ („40 Power Hot“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Galia 40 – 5 būgnų ir 40 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,4 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  4 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,4 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  20 000 € 



• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2173 „Saldainių Rūmai“ („Candy Palace“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saldainių Rūmai – 6 būgnų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• 8 ar daugiau simbolių kombinacija sudaro laimintį derinį. 

• Daugiklio reikšmė yra atsitiktinė ir gali būti nuo 2x iki 100x. 

• Deriniai, kurie sukuria laimėjimą, pašalinami iš būgnų, o juos užpildo kiti virš jų esantys 

simboliai. 

• Mokama tik už didžiausią laimėjimo derinį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  4 000 € 



• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

 

• 4 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

• Nemokamų sukimų metu pasirodę papildomi 3 sklaidos simboliai suteikia papildomus 6 

nemokamus sukimus. 

 

 

Dvigubas Šansas („Double Chance“) 

 

• Dvigubo šanso funkcija padvigubina lošėjo galimybę suaktyvinti  nemokamus sukimus. 

• Dvigubo šanso funkcijos metu naudojamas  kitoks būgnų  rinkinys.  

 

 

2.2174 „Vandens Lašai“ („Drops of Water“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens Lašai – 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  8 000 € 



• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

Vandens Lašų Pakartotiniai sukimai  („Water Drop Respins“) 

 

• 5 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina „Water Drop Respins“ premiją.  

• Visi sklaidos simboliai virsta vandens lašais.  

• Ant kiekvieno vandens lašo simbolio rodoma suma, kurią galima laimėti.  

• Kiekvieno vandens lašo simbolio vertė nustatoma padauginus bendrą lošimo statymą  iš  

atsitiktinio daugiklio (nuo x2 iki x50).    

• Jei   ekrane pasirodo  daugiau „Water Drop“ simbolių, prie  likusių pakartotinių sukimų 

pridedami  3 nauji sukimai. 

• Papildoma sklaidos simbolio tikimybė suteikia lošėjui papildomą galimybę patekti į 

pakartotinių sukimų funkciją. 

• Pagrindinio lošimo metu ekrane esantys iki 4 sklaidos simbolių yra užrakinami, kol bus 

pasiektas reikalingas sklaidos simbolių skaičius, kuris aktyvuos pakartotinius sukimus. 

 

 

 

2.2175 „Liepsnojantis Karštis 6 būgnai“ („Flaming Hot 6 reels“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liepsnojantis Karštis 6 būgnai – 6 būgnų ir 40 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,4 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  20 000 € 



• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2176 „Vaisiai ir Auksas“ („Fruits & Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaisiai ir Auksas – 5 būgnų ir 5 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2177 „Graikijos Fortūna“ („Greek Fortune“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,15 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma:  12 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Graikijos Fortūna – 5 būgnų ir 15 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Jei laiminčioje linijoje yra laukinis simbolis, gaunamas laimėjimas padvigubinamas. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai laiminčiame derinyje aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu laimėjimas padidinamas x3. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

• Nemokamų sukimų metu pasirodę papildomi 3 sklaidos simboliai suteikia papildomus 15 

nemokamų sukimų. 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

 

2.2178 „Karšta Galia“ („Power Hot“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,15 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma:  20 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Galia – 6 + 1 būgnų ir 200704 mokėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Septintas būgnas yra papildoma horizontali linija, kuri pasirodo virš 2, 3, 4, ir 5 būgnų.  

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

 

 

2.2179 „Griozdiški Vaisiai“ („Bulky Fruits“) 
 

 

Griozdiški Vaisiai – 5 būgnų ir 5 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  4 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,15 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma:  24 440 € 



• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

 

 

2.2180 „Koktelių Skubėjimas“ („Cocktail Rush“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koktelių Skubėjimas – 5 būgnų ir 10 fiksuotų eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 30 € 

Maksimali laimėjimo suma:  46 290 € 



• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

 

2.2181 „Imperatoriškasis Žavesys“ („Empress Charm“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imperatoriškasis Žavesys – 5 būgnų ir 25 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,25 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma:  50 210 € 



 

• 3 sklaidos simboliai laiminčiame derinyje aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

 

Monetų Funkcija  („Coin Feature“) 

 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas laukinis simbolis suaktyvina monetų  funkciją. 

• Funkcijoje galima laimėti: 

o  3 kartus didesnis bendras statymas,  jei  surenkama nuo 13 iki 20 Monetų simbolių; 

o   Papildomi 15 nemokamų sukimų, jei  surenkama nuo 21 iki 25 monetų simbolių; 

o   800 kartų didesnis bendras statymas,  jei  surenkami 26 ar daugiau monetų 

simbolių. 

 

 

2.2182 „Vaisių Metas“ („Fruity Time“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaisių Metas – 6 + 1 būgnų ir 200704 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Septintas būgnas yra papildoma horizontali linija, kuri pasirodo virš 2, 3, 4, ir 5 būgnų.  

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) mokama, kai simboliai eina iš kairės 

į dešinę. 

• Mokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,2 €  

Maks. 40 € 

Maksimali laimėjimo suma:  240 000 € 



• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

 

• 4 sklaidos simboliai, su kuriais laimimas derinys, aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

 

 

 

 

2.2183 „Karštas Deko“ („Hot Deco“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas Deko – 3 būgnų ir 27 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius mokama, kai simboliai eina iš kairės į dešinę. 

• Jei  visuose būgnuose yra 9 to paties tipo simboliai,  bendras laimėjimas padauginamas x2. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,15 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma:  2 160 € 



 

• 3 sklaidos simboliai laiminčiame derinyje aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

 

Monetų Funkcija  („Coin Feature“) 

 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas laukinis simbolis suaktyvina monetų  funkciją. 

• Funkcijoje metu galima laimėti: 

o  3 kartus didesnį nei bendras statymas,  jei  surenkama nuo 13 iki 20 Monetų 

simbolių; 

o   Papildomus 15 nemokamų sukimų, jei  surenkama nuo 21 iki 25 monetų simbolių; 

o   800 kartų didesnį nei bendras statymas,  jei  surenkami 26 ar daugiau monetų 

simbolių. 

 

 

 

2.2184 „Kamakura“ („Kamakura“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kamakura – 5 būgnų ir 25 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) išmokama, kai simboliai eina iš 

kairės į dešinę. 

• Išmokama už eilutę, kuri turi didžiausią laimėjimo derinį. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,25 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma:  9 320 € 



• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai laiminčiame derinyje aktyvuoja nemokamus sukimus. Lošėjas renkasi 

vieną iš galimų pasirinkimų: 

o 50x bendras statymas; 

o 30 nemokamų sukimų su vienu laukiniu būgnu (nuo 2 būgno iki 5 būgno);  

o 10  nemokamų sukimų su dviem laukiniais būgnais (nuo būgno 2 iki 5 būgno); 

o 3 nemokami sukimai su trimis laukiniais būgnais (nuo būgno 2 iki 5 būgno); 

o 1 nemokamas sukimas su keturiais laukiniais būgnais (nuo būgno 2 iki 5 būgno). 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

 

 

 

2.2185 „Magiški Sargybiniai“ („Magic Guardians“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Magiški Sargybiniai  – 5 būgnų ir 25 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos simbolius) išmokama, kai simboliai eina iš 

kairės į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,25 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma:  125 650 € 



• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai laiminčiame derinyje aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Pakartotinių nemokamų sukimų metu prie esamų nemokamų sukimų skaičiaus pridedami 

papildomi 15 nemokamų sukimų. 

•  Nemokamų sukimų „Free Spins 2 Scatter“ metu 2 sklaidos simboliai aktyvuoja 10 

nemokamų super lošimų. 

• Nemokamų super lošimų metu lošiama su gyvatės, skorpiono, moters, vyro ir laukiniu 

simboliais. 

• Pasibaigus super lošimams, tęsiasi nemokamų lošimų funkcija. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

 

 

2.2186 „Galingoji Sparta“ („Mighty Sparta“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Galingoji Sparta – 5 būgnų ir 25 eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už visus simbolių derinius (išskyrus sklaidos, aukso ir sidabro simbolius) išmokama, kai 

simboliai eina iš kairės į dešinę. 

• Skirtingų derinių laimėjimai sumuojami. 

• Lošimo metu yra galimybė lošėjui gauti tam tikrą skaičių nemokamų premijos sukimų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošti  („Gamble“) 

 

• Kai lošėjas laimi, jam suteikiama galimybė patekti į „Lošti“ lošimą paspaudus mygtuką 

„Lošti“. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0,25 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma:  75 000 € 



• Lošti galima pasirenkant vieną iš dviejų mygtukų: raudoną arba juodą.  

• Pasirinkus juodą arba raudoną, korta ekrane juda aukštyn ir laikoma pasirinkta.  

• Jei lošėjas atspėjo kortos spalvą, funkcija tęsiasi ir procesas kartojamas. 

• Šis procesas tęsiasi  tol, kol lošėjas neteisingai atspėja. 

• Jei lošėjas neatspėja kortos spalvos, lošimo funkcija baigiasi. 

• Lošimo funkcija ribojama iki 5 kartų. 

 

Nemokami Sukimai  („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai laiminčiame derinyje aktyvuoja 6, 9 arba 15 nemokamų sukimų su x1, 

x2 arba x3 daugikliu. 

• Galimi pakartotiniai nemokami sukimai, kurių skaičius pridedamas prie esamų nemokamų 

sukimų skaičiaus. 

• Nemokamų sukimų metu aukso ir sidabro simboliai konvertuojami į laukinius simbolius. 

• Nemokamų sukimų metu būgnai sukasi automatiškai. 

 

Premijos Prizo Funkcija  („Bonus Prize Feature“) 

 

• Didysis prizas laimimas, kai pagrindinio lošimo, nemokamų lošimų ar premijos prizo 

funkcijos metu surenkama 15 sidabro ir (arba) aukso monetų simbolių. 

• Pagrindinis prizas laimimas, kai pagrindinio lošimo, nemokamų lošimų ar premijos prizo 

funkcijos metu surenkami 8 auksinių monetų simboliai. 

• Vidutinį arba mažąjį prizą galima laimėti pasirodant ekrane premijos prizui, nemokamiems 

sukimams arba, kai didysis prizas laimimas pagrindinio lošimo ar nemokamų sukimų metu. 

• Jei bendras sidabro ir aukso monetų simbolių skaičius ekrane po pagrindinio ar nemokamų 

sukimų lošimo yra nuo 6 iki 14, lošėjas laimi 3 premijos prizus (nemokamus sukimus). 

• BONUS PRIZE nemokami sukimai lošiami su specialiais būgnais, kuriuose aktyvūs tik 

Sidabro ir Aukso monetų simboliai. 

• BONUS PRIZE nemokami sukimai baigiasi, jei: 

o Nebelieka premijos prizo nemokamų sukimų; 

o Laimimas didysis prizas. 

 

 

 

2.2187 „Aztikonų Chaoso Klasteriai“ („Azticons Chaos Clusters“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 



Aztikonų Chaoso Klasteriai – 7 būgnų, 5 – 9 grupės dydžio išmokų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bent 5 iš eilės einantys sutampantys simboliai sudaro laimėjimą.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus premijos sklaidos simbolį. 

• 4 ar daugiau premijos sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Maišomi Būgnai („Tumbling Reels“) 

 

• Maišomų būgnų funkcija aktyvuojasi po kiekvieno grupės laimėjimo. 

• Ši funkcija laimėjusias simbolių grupes pašalina iš būgnų, leidžiant naujiems ar esamiems 

simboliams užpildyti tuščias vietas. 

 

Besisukantys dvyniai („Turning Twins“) 

 

• Po bet kurio laiminčio sukimo patikrinama, ar būgnuose yra tokio pačio dydžio ir vertės 

sutampančių simbolių, išrikiuotų horizontalia kryptimi. 

• Visi simboliai, esantys tarp sutampančių simbolių (išskyrus sklaidos ir laukinį simbolius) 

paverčiami tuo pačiu sutampančiu simboliu, taip sukuriant simbolių laimėjimą. 

 

Šventieji Nemokami Sukimai  („Sacred Free Spins“) 

 

• 4 ar daugiau premijos sklaidos simbolių aktyvuoja 7 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu yra daugiklis, kuris po kiekvieno laimėjimo padidėja vienetu. 

• Kiekvienas papildomas premijos sklaidos simbolis suteikia 3 papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

 

 

2.2188 „Žvėrių Miškas“ („Beastwood“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žvėrių Miškas – besiplečiančių būgnų, 4x3 tinklelio lošimas. 

 

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 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Sukimų metu yra daugiklis, kuris po kiekvieno laimėjimo padidėja vienetu. 

• Laimėjimą sudaro mažiausiai per 3 būgnus einančių to paties tipo simbolių grandinė, kuri 

prasideda nuo pirmojo būgno. 

• Lošimas pradedamas su 3 būgnais, tačiau po kiekvieno laimėjimo pridedamas dar vienas 

papildomas būgnas dešinėje. 

• Nuo 5 pridėto papildomo būgno, ant kas trečio būgno atsiranda x2 daugiklis. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Sukimų Premija  („Free Spins Bonus“) 

 

• 4 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Kiekvienas papildomas premijos simbolis suteikia 3 papildomus nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu kiekvienas būgnas turi daugiklį. Kiekvienas premijos simbolis, 

atsidūręs ant būgnų premijos lošimo metu, gauna +1 nemokamą sukimą. 

 

 

 

2.2189 „Rytų Smaragdai Mega keliai“ („Eastern Emeralds Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rytų Smaragdai Mega keliai – 5 būgnų, nuo 2 iki 7 eilučių ir 16807 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukiniai simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Pasirodžius 2 ar daugiau laukiniams daugiklių simboliams būgnuose, esant laiminčių 

simbolių kombinacijoms, daugikliai sudauginami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokamų Sukimų Premija  („Free Spins Bonus“) 

 

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 € 



• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu sklaidos simboliai būgnuose nebeatsiranda. 

 

 

Lošti („Gambling“) 

 

• Pradėjus nemokamų sukimų premijos lošimą lošėjas gali pasirinkti lošti iš esamų nemokamų 

sukimų. 

• Laimėjus lošimą gaunami papildomi nemokami sukimai. 

• Ši funkcija negalima, jei nemokamų sukimų premiją suaktyvina 5 sklaidos simboliai. 

 

 

 

2.2190 „Karališkas Lengvabūdiškumas“ („Flip Royale“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karališkas Lengvabūdiškumas – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laukinis simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 ar 5 premijos simboliai aktyvuoja 6, 10 ar  20 nemokamų sukimų. 

 

Monetos Metimas  („Coin Flip“) 

 

• Monetos Metimo funkcija suaktyvinama, kai viename arba daugiau būgnų visas tris vietas 

užpildo toks pats monetos simbolis.  

• Kiekvienas iš trijų monetos simbolių suformuos papildomą tokios pačios vertės monetos 

simbolį, kuris užims atsitiktinę lošimo srities vietą.  

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 € 



• Jei keli monetos simboliai suaktyvina funkciją per tą patį sukimą, suformuoti simboliai bus 

laukiniai simboliai.  

• Jei per funkciją papildomi būgnai užpildomi tokiu pačiu monetos ar laukiniu simboliu, šie 

simboliai taip pat suformuos papildomus simbolius. 

 

 

 

2.2191 „Pagrindinės Gatvės Apiplėšimas“ („High Street Heist“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės Gatvės Apiplėšimas – 5 būgnų, 3 eilučių ir 32–1024 krypčių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sudaužytas Stiklas („Breaking the Glass“) 

 

• Dvi vidurinės eilutės ant visų 5 būgnų yra blokuojamos stiklu kiekvieno lošimo pradžioje. 

• Dvi vidurinės eilutės nėra įtraukiamos į laimėjimo apskaičiavimą, nebent jos buvo atrakintos 

sudaužius stiklą per pakartotinius sukimus. 

• Užpildyta visa eilutė sudaužo stiklą ant 2 vidurinių stulpelio eilučių ir atrakina pozicijas, 

kurios įtraukiamos į laimėjimo apskaičiavimą. 

• Sudaužius stiklą ant vieno ar kelių būgnų, suteikiamas 1 pakartotinis sukimas, o anksčiau 

užblokuotos vidurinės eilutės pozicijos suaktyvinamos pakartotiniame sukime. 

• Pakartotiniai sukimai bus tęsiami, kol stiklas nebebus sudaužomas arba kol visi simboliai ant 

5 būgnų bus atrakinti. 

 

Apiplėšimo Nemokami Sukimai („Heit Free Spins“) 

 

• „Heist Free Spins“ suaktyvinami, kai sudaužomas visas stiklas ant 5 būgnų. 

• Kai visi 4 plėšiko simboliai konvertuojami, lošėjui suteikiamas +1X daugiklis, pritaikomas 

deimanto simboliui, kiekvieną kartą užpildžius apiplėšimo skaitiklį. 

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 € 



• Per „Heist Free Spins“ ant dviejų vidurinių eilučių nėra jas blokuojančio stiklo ir galima gauti 

laimėjimų 1024 kryptimis. 

• Užpildžius visą eilę, apiplėšimo skaitiklis padidinamas 1. 

• Kai apiplėšimo skaitiklis užpildomas, žemiausios vertės plėšiko simbolis virsta deimanto 

simboliu. Lošėjui taip pat suteikiami +2 nemokami sukimai. 

 

 

 

2.2192 „Pirmykštės Dvasios“ („Primal Spirits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmykštės Dvasios – 5 būgnų, 25 statymo eilučių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos sklaidos simbolius. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Po įvykusio laimėjimo, jei viršutinis totemas yra mėlynas, žalias, violetinis arba raudonas, 

viršutinis totemas atnaujins atitinkamus ant būgnų esančius žemus „Low“ simbolius į aukštus 

„High“ simbolius. 

• Po laimėjimo, jei viršutinis totemas yra auksinis, jis atnaujins visus ant būgnų esančius žemus 

„Low“ simbolius į aukštus „High“ simbolius. 

• Atlikus simbolio atnaujinimą, kiekvienas atnaujintas simbolis prideda +1 daugiklį prie 

konkretaus spalvos daugiklio. Visi tolesni laimėjimai, gauti už šios spalvos simbolius, bus 

padauginti iš esamos spalvos daugiklio vertės. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Spalvos Daugiklis („Colour Multiplier“) 

 

• Atlikus simbolio atnaujinimą, kiekvienas atnaujintas simbolis prideda +1 daugiklį prie 

konkretaus spalvos daugiklio.  

• Visi tolesni laimėjimai, gauti už šios spalvos simbolius, bus padauginti iš esamos spalvos 

daugiklio vertės. 

 

Griaustinio Nemokami Sukimai („Thunder Free Spins “) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 862 300 € 



 

• 3, 4 ar 5 premijos sklaidos simboliai aktyvuoja 10, 15, 20 nemokamų sukimų. 

• Per nemokamus sukimus atsiradus 3, 4 ar 5 premijos sklaidos simboliams, aktyvuojami 10, 

15, 20 papildomų nemokamų sukimų. 

• Bet kurie spalvos daugikliai, surinkti pagrindinio lošimo metu, perkeliami į nemokamų 

sukimų funkciją. 

 

 

 

2.2193 „Kylantis Varnas“ („Raven Rising“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kylantis Varnas – 5 būgnų ir 3 eilučių bei  20 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Pagrindiniame lošime daugiklis padidinamas 1 kiekvieną kartą, kai pašalinami laimėję 

simboliai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Ragnaroko Nemokami Sukimai („Ragnarök Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 varno sklaidos simboliai aktyvuoja atitinkamai 7, 10 arba 15 Ragnaroko 

nemokamų sukimų. 

• Ragnaroko nemokamų sukimų funkcija gali būti suaktyvinta pakartotinai. 3, 4 arba 5 varno 

sklaidos simboliai pakartotinai suaktyvina 3, 5 arba 7 Ragnaroko nemokamus sukimus. 

 

Lošti („Gambling“) 

 

• Aktyvavus nemokamų sukimų funkciją lošėjas turi galimybę lošti iš savo turimų „nemokamų 

sukimų“ skaičiaus, kad padidintų jį papildomais nemokamais sukimais. 

• Laimėjus lošimą, suteikiamas papildomas varno sklaidos simbolis. 

• Pralaimėjęs lošimą lošėjas praras nemokamus sukimus. 

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: 680 400 € 



• Lošėjas gali lošti tol, kol turi  5 sklaidos simbolius arba kol pralošia lošimą. 

• Lošėjas gali pasiimti savo turimus sklaidos simbolius bet kuriame etape. 

 

 

 

2.2194 „Sakuros Fortūna 2“ („Sakura Fortune 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sakuros Fortūna 2 – 5 būgnų ir 576 krypčių lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

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

• Kiekvienas laukinis simbolis, apimantis visą būgną, suteikia +1 pakartotinį sukimą. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Fortūnos Nemokami Sukimai („Fortune Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 9, 10 (pridedant 1 užrakintą laukinį simbolį), 

11 (pridedant 2 užrakintus laukinius simbolius) nemokamų sukimų. 

• „Fortune Free Spins“ metu laukinis simbolis visada išstumia kitus simbolius ir uždengia visą 

būgną. 

• Kiekvienas laukinis simbolis, apimantis visą būgną, lieka vietoje kitų nemokamų sukimų 

metu ir suteikia +1 nemokamą sukimą. 

• Užrakinus 3 laukinius simbolius, laimėjimai padauginami iš x3. 

 

 

 

2.2195 „Sustingęs Laikas“ („Slugger Time“) 

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 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  



 

 

 

Sustingęs Laikas – 5 būgnų ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „kovoti“ sklaidos simbolius. 

• Kiekvienas laukinis simbolis, apimantis visą būgną, suteikia +1 pakartotinį sukimą. 

• Laukiniai simboliai turi atsitiktinį x2–x5 daugiklį pagrindiniame lošime. 

• Jei daugiau nei vienas laukinis simbolis yra išmokų eilutės laimėjimo dalis, sudedami visi 

toje išmokų eilutėje esančių laukinių simbolių daugikliai. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Vištos Apgulties Nemokami Sukimai („Chicken Siege Free Spins“) 

 

• 3 „kovoti“ sklaidos simboliai suaktyvina nemokamus sukimus. 

• Visi laukiniai simboliai nemokamų sukimų metu užfiksuojami ir išlaikomi visos aktyvios 

funkcijos metu. 

 

Kovos Pasirinkimas („Fight Picker“) 

 

• 1 kova: laukinio simbolio daugikliai yra nuo x2 iki x3 ir lošėjas gauna 12 nemokamų sukimų. 

• 2 kova: laukinio simbolio daugikliai yra nuo x3 iki x4 ir lošėjas gauna 9 nemokamus sukimus. 

• 3 kova: laukinio simbolio daugikliai yra nuo x4 iki x5 ir lošėjas gauna 6 nemokamus sukimus. 

• 4 kova: lošėjui suteikiamas atsitiktinis daugiklių ir nemokamų sukimų skaičius. Laukinio 

simbolio daugikliai, kuriuos lošėjas gali gauti, yra: x2–x3, x3–x4, x4–x5 arba x5. Nemokamų 

sukimų, kuriuos lošėjas gali gauti, skaičius yra: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 arba 20. 

 

 

 

2.2196 „Spinionsų Lošimų Diena“ („Spinions Game Day“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 371 680 € 



Spinionsų Lošimų Diena – 5 būgnų ir 25 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinio Perėjimo Pakartotiniai Sukimai („Passing Wilds Re-Spins“) 

 

• 2 ar daugiau laukinių simbolių aktyvuoja pakartotinius sukimus. 

• Laukinis simbolis, prie kurio pridedamas kamuolys, gauna +1 daugiklį, kuris pritaikomas 

visiems tolesniems laimėjimams. 

• Pakartotinių sukimų metu kiekvienas naujas laukinis simbolis suteikia papildomą pakartotinį 

sukimą.  

 

Lošimo Dienos Nemokami Sukimai („Game Day Free Spins“) 

 

• Už 3 premijos sklaidos simbolius ant 1, 3 ir 5 būgnų skiriama 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu ant 5 būgno iškritęs 1 premijos sklaidos simbolis suteikia 5 

papildomus nemokamus sukimus. 

• Kai yra 2 ar daugiau laukinių simbolių, kamuolys atsitiktinai pridedamas prie atsitiktinio 

laukinio simbolio. 

• Laukinio simbolio daugiklis, kuris gauna kamuolį, bus padidintas +1. 

• Daugikliai pritaikomi visiems tolesniems laimėjimams per nemokamus sukimus. 

 

 

 

2.2197 „Lipnių Banditų Kraujo Takas“ („Sticky Bandits Trail of Blood“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lipnių Banditų Kraujo Takas – 5 būgnų ir 10 fiksuotų 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: 1 000 000 € 



• Laukinis simbolis pakeičia bet kurį simbolį. 

• Laimima, kai simboliai eina iš eilės, nuo kairiausio į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Keršto Nemokami Sukimai („Revenge Free Spins“) 

 

• 3, 4 ir 5 laukiniai simboliai aktyvuoja 10, 12 ir 15 nemokamų sukimų. 

• Visi laukiniai simboliai, kurie inicijavo funkciją, laikosi būgnuose iki nemokamų sukimų 

pabaigos. Visi papildomi laukiniai simboliai laikosi vietoje iki nemokamų sukimų pabaigos 

ir suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą. 

 

 

 

2.2198 „Defektų Griovėjų Galios Glifas“ („Warp Wreckers Power Glyph“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Defektų Griovėjų Galios Glifas – 5x5 būgnų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Power Glyph™“ simbolį. 

• „Power Glyph™“ simbolis gali pakeisti visus simbolius. 

• „The Destroyer!“ didelis laukinis simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Power 

Glyph™“ simbolį. 

• Daugiklis prasideda nuo 1 ir didėja +1 po kiekvieno laimėjimo. 

• Laimima, kai 3 ar daugiau vienodų simbolių linijoje eina horizontaliai arba vertikaliai. 

• Vienas simbolis gali būti įtrauktas į kelias laimėjimų kombinacijas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 6 nemokami sukimai skiriami, kai pagrindiniame lošime iš tinklelio pašalinami visi simboliai, 

išskyrus laukinį arba „Power Glyph™“ simbolį. 

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: 472 600 € 



• 3 nemokami sukimai skiriami, kai nemokamuose sukimuose iš tinklelio pašalinami visi 

simboliai, išskyrus laukinį arba „Power Glyph™“ simbolį. 

 

Premijų Šūsnis („Power-Up Stack“) 

 

• Pagrindiniame lošime, lošimo pradžioje premijų šūsnis pasipildo 4 atsitiktinėmis premijomis. 

• Nemokamų sukimų metu, kiekvieno nemokamo sukimo metu, premijų šūsnis užpildomas 4 

atsitiktinėmis premijomis ir „The Destroyer!“. 

• Laimėjus su „Power Glyph™“, aktyvuojama kita premijų šūsnyje esanti premija. 

• Kai laimėjimų nebelieka, aktyvios premijos viena po kitos sunaudojamos. 

• „The Transformer“ – pasirenka atsitiktinį simbolių tipą tinklelyje ir transformuoja 

juos į kitą simbolių tipą. 

• „The Eraser“ – tinklelyje parenkami atsitiktiniai simbolių tipai ir visi jie ištrinami iš 

tinklelio. 

• „The Warper“ – pasirenka atsitiktinius simbolius tinklelyje ir paverčia juos į laukinius 

simbolius. 

• „The Bomber“ – numeta naujus laukinius simbolius iš viršaus į galimas pozicijas. 

• „The Destroyer!“ – suteikia papildomą nemokamą sukimą su didžiuliu 2x2 laukiniu 

simboliu atsitiktinėje tinklelio padėtyje (galimas tik per nemokamus sukimus). 

 

 

 

2.2199  „Futbolo Chuliganai“ („Football Hooligans“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Futbolo chuliganai – 5 būgnų, 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Lošėjui suteikiami 2 pakartotiniai sukimai, jei „Raudona“ komanda yra įmušusi daugiau 

įvarčių nei „Mėlyna“ komanda. 

• Jei pakartotinio sukimo metu susidaro laimintis derinys, laimėjimo daugiklis padidėja ir yra 

taikomas sekantiems laimėjimams. Maksimalus galimas laimėjimo daugiklis funkcijos metu 

– x6. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 9 arba 12 nemokamų sukimų. 

• Bet kurio nemokamo sukimo metu lošėjui gali būti suteikti papildomi nemokami sukimai. 

 

Laiminga Valanda („Lucky Hour“) 

 

• Funkcijos metu lošėjui suteikiama iki 10 pakartotinių nemokamų sukimų. 

 

Kas yra, Šunsnuki? („What's up MotherFuc****“) 

 

• Funkcijos metu į būgnus metamas Molotovo kokteilis, kuris padega atsitiktinį simbolį ir visi 

tos pačios rūšies simboliai virsta laukiniais simboliais „Wild“. 

 

Turi dūmą, tauškaliau? („Have a smoke tw**?“) 

 

• Funkcijos metu visi „Cigarečių pakelio“ simboliai užrakinami savo pozicijose ir lošėjui 

suteikiamas 1 pakartotinis sukimas.  

• Jei šio pakartotinio sukimo metu iškrenta papildomi „Cigarečių pakelio“ simboliai, jie taip 

pat užrakinami savo pozicijose, o lošėjui suteikiamas dar 1 pakartotinis sukimas.  

• Jei lošėjas sulošia 4 pakartotinius sukimus, aktyvuojamas laimėjimo daugiklis x2, kuris 

taikomas naujiems laimėjimams.  

• Po dar 4 pakartotinių sukimų laimėjimo daugiklis padidėja 1 ir t. t. kas 4 pakartotinius 

sukimus.  

• Funkcija baigiasi, kai neiškrenta nauji „Cigarečių pakelio“ simboliai. 

 

 

 

2.2200  „Stebuklų Mašina“ („Wonder Machine“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stebuklų Mašina – 6 būgnų, 20 – 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamasis ratas  

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį ir šokinėjantį laukinį 

simbolį. 

• Įprastas laukinis simbolis gali virsti „Šokinėjančiu laukiniu“  simboliu ir peršokti į kitas 

būgno pozicijas iki 5 kartų pagrindiniame lošime bei pakeisti žemos vertės arba aukštos 

vertės simbolius, išskyrus įprastą laukinį ir sklaidos simbolius. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Pagrindiniame lošime, bet kurio sukimo metu gali būti pridėtos papildomos lošimo eilės: 1 

ir 5 eilės, kurios prideda 20 papildomų laimėjimo linijų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai lošėjui atitinkamai suteikia 8, 9, 10 arba 12 nemokamų 

sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu gali būti aktyvuojamos šios funkcijos: 

• „Elektros iškrovos“ funkcija – bet kuriame būgne, bet kokį aukštos vertės simbolį 

tame būgne paverčia įprastu „Wild“ simboliu, o bet kokį žemos vertės simbolį tame 

būgne paverčia aukštos vertės simboliu; 

• „Daugiklio barometras“ – lošėjui suteikiamas papildomas nemokamas sukimas arba 

esamas laimėjimo daugiklis padidėja 2 kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas „Daugiklio 

barometras“. Maksimalus laimėjimo daugiklis gali būti x30; 

• Nemokamų sukimų metu iškritus 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliams, lošėjui 

atitinkamai suteikiami papildomi 5, 6, 7 arba 8 nemokami sukimai. 

• „Pavojingos zonos“ pirkimo funkcija gali būti aktyvuojama pagrindiniame lošime 

sumokant 30 x statymo suma. 

• Nemokamų sukimų pirkimo funkcija gali būti aktyvuojama pagrindiniame lošime 

sumokant 40 x statymo suma. 

 

Pavojinga Zona („Danger Zone“) 

 

• Jei virš būgne esančiame papildomame būgne iškrenta 3 bronziniai, 3 sidabriniai arba 3 

auksiniai „Pavojingos zonos“ simboliai, aktyvuojama „Pavojingos zonos“ funkcija su 3 

pakartotiniais sukimais: 

• 3 bronziniai „Pavojingos zonos“ simboliai aktyvuoja „Pavojingos zonos“ lošimą 3x6 

lošimo tinklelyje ir turi nuo 1 iki 5 statymo sumos daugiklį. 

• 3 sidabriniai „Pavojingos zonos“ simboliai aktyvuoja „Pavojingos zonos“ lošimą 4x6 

lošimo tinklelyje ir turi nuo 1 iki 10 statymo sumos daugiklį. 

• 3 auksiniai „Pavojingos zonos“ simboliai aktyvuoja „Pavojingos zonos“ lošimą 5x6 

lošimo tinklelyje ir turi nuo 1 iki 20 statymo sumos daugiklį. 

 



 

 

2.2001  „Laukiniai Kauliukai“ („Wild‘n Dice“) 
 

 

 

 

Laukiniai Kauliukai – 5 būgnų ir 9 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• „Džokerio“ laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Lošime yra „Laimėjimo daugiklio x2“ ratas, kuris sukasi kiekvieno sukimo metu. Jei rato 

rodyklė sustoja ties violetiniu žymekliu, lošėjui suteikiamas laimėjimo daugiklis x2, kuris 

taikomas sekantiems 20 sukimų. Kol funkcija aktyvi, lošėjas negali keisti statymo sumos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Lošimo funkcija („Gamble“) 

 

• Lošimo funkcijos metu lošėjas spėja kortos spalvą. Teisingai ją atspėjęs gali padvigubinti 

savo laimėjimą.  

• Jei lošėjo spėjimas neteisingas, laimėjimas prarandamas.  

• Spėti kortos spalvą maksimaliai galima 5 kartus. 

 

 

 

2.2002  „Kartelio Gaudynės“ („Cartel Chase“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kartelio Gaudynės – 5 būgnų ir 9 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 22 600 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 500 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Lošime yra „Laimėjimo daugiklio x2“ ratas, kuris sukasi kiekvieno sukimo metu. Jei rato 

rodyklė sustoja ties violetiniu žymekliu, lošėjui suteikiamas laimėjimo daugiklis x2, kuris 

taikomas sekantiems 20 sukimų. Kol funkcija aktyvi, lošėjas negali keisti statymo sumos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Karšto ir Laukinio funkcija („Hot and Wild“) 

 

• Funkcijos metu į vieną iš 4 aukštos vertes simbolių, kurie atitinka kartelio narius, 

nusitaikoma ir šaunama.  

• Kartelio narys, kuris buvo pašautas, užrakinamas savo pozicijoje, o lošėjui suteikiamas 

pakartotinis sukimas.  

• Papildomi pakartotiniai sukimai suteikiami, jei iškrenta daugiau pašautojo kartelio nario 

simbolių.  

 

Ieškomas („Wanted“) 

 

• Virš būgnų yra „Ieškomo“ matuoklis su 5 tuščiais žvaigždės formos skyriais.  

• Atsitiktiniu metu, snaiperis nusitaiko į aukštos vertės simbolį, kuris atitinka kovos su 

narkotikais agentą, ir iššauna.  

• Jei šūvis numuša taikinį, „Ieškomo“ matuoklyje pridedama 1 žvaigždė.  

• Jei taikinys skydu sulaiko šūvį, žvaigždė „Ieškomo“ matuoklyje nepridedama.  

• Kai matuoklis užpildomas, lošėjui suteikiamas pakartotinis sukimas, po kurio skrendantis 

sraigtasparnis apšviečia visus aukštos vertės simbolius, kurie iškrito būgnuose ir suteikia 

jiems atsitiktinius statymo sumos daugiklius nuo x2 iki x14.  

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 10, 10 arba 15 nemokamų sukimų su 

atitinkamai 5, 6 arba 7 kartus aktyvuojama „Kartelio nužudymo“ funkcija. 

• Jei nemokamų sukimų metu iškrenta 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai, lošėjui atitinkamai 

suteikiami 5, 6 arba 7 papildomi nemokami sukimai. 

 

Kartelio nužudymas („Killing the Cartel“) 

 

• Jei vienas iš 4 aukštos vertes simbolių, kurie atitinka kartelio narius, pašaunamas snaiperio, 

jis virsta lipniu laukiniu simboliu, kuris išlieka savo pozicijoje iki nemokamų sukimų 

pabaigos.  



• Jei taikinys sutampa su pozicija, kurioje jau yra lipnus laukinis simbolis, lipniam laukiniam 

simboliui suteikiamas x2 daugiklis, kuris taikomas visiems laimėjimas su šiuo simboliu.  

• Jei taikinys ir vėl sutampa su tuo pačiu lipniu laukiniu simboliu, daugiklis padidėja 1 ir taip 

kas kart sutapus taikiniui su tuo pačiu lipniu laukiniu simboliu. 

 

Labiausiai Ieškomų Lipnių Laukinių Simbolių funkcija („Most Wanted Sticky Wild“) 

 

• Kai „Ieškomo“ matuoklyje surenkamos 3 žvaigždės, aktyvuojama „Labiausiai ieškomų 

lipnių laukinių simbolių“ funkcija.  

• Funkcijos metu atsitiktinai parinkti 3 aukštos vertės simboliai yra pašaunami snaiperio ir 

transformuojami į lipnius laukinius simbolius, kurie išlieka savo pozicijoje iki nemokamų 

sukimų pabaigos.  

• Jei taikinys sutampa su pozicija, kurioje jau yra lipnus laukinis simbolis, lipniam laukiniam 

simboliui suteikiamas x2 daugiklis, kuris taikomas visiems laimėjimas su šiuo simboliu.  

• Jei taikinys ir vėl sutampa su tuo pačiu lipniu laukiniu simboliu, daugiklis padidėja 1 ir taip 

kas kart sutapus taikiniui su tuo pačiu lipniu laukiniu simboliu. 

 

 

 

2.2003 „Sprogstantys Vaisiai“ („Exploding Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogstantys Vaisiai – 3 būgnų, 3 eilučių ir 27 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Kuo daugiau simbolių, už kuriuos mokama didesnė suma, sudaro laiminčią kombinaciją, 

tuo didesnis laimėjimas. 

• Jei simboliai sutampa bet kokiose pozicijose trijuose gretimuose būgnuose, pradedant nuo 

kraštutinio kairiojo iki dešiniojo būgno, tai yra laiminti kombinacija. 

• Džokerio simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Energijos barai („Energy bars“) 

 

• Kai laimintys simboliai sprogsta, energijos barai užsipildo. 

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: 83 100 € 



• Kiekviename bare užsipildo tiek pat langelių, kiek sprogusių laiminčių simbolių. 

• Kad barai būtų visiškai užpildyti, reikia ištisinės 35 laiminčių simbolių serijos. 

• Užsipildžius barams prasideda nemokamų sukimų serija. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Būgnų struktūra patobulinama: lošimo lauke atsiranda papildoma simbolių eilutė ir du 

„Ultra Jokers“ simboliai.  

•  Dėl to laimėjimo būdų skaičius padidėja nuo 27 iki 64, o maksimalus laiminčių simbolių 

skaičius vienoje kombinacijoje padidėja iki 5. 

 

 

 

2.2004 „Magiškas Ratas“ („Magic Wheel“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimo rezultatas priklauso nuo to, į kurį sektorių rodo rodyklė ratui visiškai sustojus. 

• Antrajame lošimo lygyje prizai vertingesni.   

• Vertingiausias apdovanojimas yra trečiajame lygyje. „Magiškame sektoriuje“ lošėjas gauna 

x35 statymo dydžio apdovanojimą. 

 

2.2005 „Laiko Ratas“ („Wheel of Time“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimo rezultatas priklauso nuo to, į kurį sektorių rodyklė rodo ratui visiškai sustojus. 

• Antrajame lošimo lygyje prizai vertingesni.   

• Vertingiausias prizas yra trečiajame lygyje, kai statymas padidės 100 kartų! 

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: 3 500 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamasis ratas  

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 



• Kad būtų gautas didžiausią daugiklis, per vieną lošimo etapą lošėjas turi įveikti visus tris 

rato lygius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos funkcija („Bonus“) 

 

• Kai rodyklė rodo į sektorių, kuris yra inkrustuotas akmenimis, premijos skalėje, esančioje 

dešinėje rato pusėje, užsidega vienas akmuo.  

• Jei rodyklė rodo į sektorių su bet kokiu daugikliu, bet be akmenų, progresas premijos 

skalėje nesikeičia. 

• Galimi daugikliai: x5, x10, x15, x25, x40 ir x100. 

 

 

 


