
PATVIRTINTA: 

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. DIE-32 

 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

Šiuo UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas) 

pakeitimu ir papildymu: 

 

1. Reglamento bendrosios dalies, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 

DIE-592, 34 ir 35 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip: 

 

„34. Bendrovės organizuojami lošimai nuotolinio lošimo įrenginiais apima nuotolinius lošimus A 

kategorijos lošimo automatais, B kategorijos lošimo automatais, nuotolinius bingo lošimus, nuotolinius 

stalo lošimus, nuotolinius stalo lošimus gyvai ir nuotolinio lošimo lažybas dėl objektyviai neįvyksiančių 

(nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių. 

 

35. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais – nuotolinių lošimų A kategorijos lošimo automatais, 

nuotoliniais bingo lošimais ir nuotoliniais stalo lošimais – taisyklės ir kita susijusi informacija yra 

pateikiama Reglamento Priede Nr. 2. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais taisyklės taip pat yra 

pateikiamos Bendrovės interneto tinklapyje. Lažybų dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo 

įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių informacija, taisyklės ir kita susijusi informacija yra 

pateikiama UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo Reglamento Priedo Nr. 1 Priedėlyje Nr. 2. Nuotolinių 

stalo lošimų gyvai taisyklės yra išdėstytos Reglamento priede Nr. 3. Nuotolinių B kategorijos lošimo 

automatų taisyklės yra išdėstytos Reglamento priede Nr. 4.“ 

 

2. Reglamento bendrosios dalies, patvirtintos Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 

d. įsakymu Nr. DI-650, 4 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:  

 

„4. Reglamentas papildomas priedu Nr. 4, kuris išdėstomas taip: 

„UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PRIEDAS Nr. 4 

NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS TAISYKLĖS: 

1. Mažiausia statoma suma vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo 

automatais yra ne mažesnė nei 0,01 Eur (vienas euro centas).  

2. Didžiausia statoma suma vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo 

automatais visais atvejais yra 0,5 Eur (penkiasdešimt euro centų).  

3. Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo automatais yra 

100 Eur (vienas šimtas eurų).  

4. Nuotolinių lošimų B kategorijos lošimo automatais taisyklės: 

 

4.1. „Skamba skamba varpeliai“ („Jingle Bells“) 

 



Pagalba – lošimo ekrane rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 

būgnus, jie sustoja ir ekrane parodoma 9 skirtingų simbolių parinktis. Laimėjimo išmoka priklauso nuo 

tam tikro simbolių derinio. 

Lošimas turi 27 nustatytas eilutes. Lošėjas renkasi, kokią sumą statyti. Norint įsukti būgnus, naudojami 

„Sukimo“ arba „Didžiausio statymo“ mygtukai. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma 

dabartinė statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina suma. 

Lošime yra „Wild“ ir „Scatter“ simboliai. „Scatter“ simbolis įjungia Papildomą funkciją. 

Kaip lošti? 

Norint lošti reikia: 

✓ Pasirinkti statomą sumą spaudžiant prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 

Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į 

mažiausią statomą sumą. 

✓ Pasirinkus statymą spaudžiamas „Sukimo“ mygtukas būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai 

rodo laimėjimo derinį, laimima pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

✓ Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“, nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą 

paspaudus mygtuką „Maks. statymas“, būgnai ima suktis pagal lošėjo pastatytą maksimalią sumą. 

✓ Paspaudęs ekrane „Laimėjimo išmokos“ mygtuką lošėjas gali pasižiūrėti laimėjimo eilutes 

ir derinius. Paspaudus „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, parodomos laimėjimo eilutės ir deriniai. Įvairių 

laimėjimo eilučių laimėjimai sumuojami.  

✓ Paspaudus mygtuką „Surinkti“, laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų 

sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 

 

 

Laimėjimo išmoka  

Laimėjimo eilutės 

Lošime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 
 

Laimėjimo derinys 

Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama statymą 

padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
 

Simboliai 3x 
 

 

50 x Laimėjimas 



 

 

10 x Laimėjimas 

 

 

8 x Laimėjimas 

 

 

6 x Laimėjimas 

 

 

5 x Laimėjimas 

 

 

4 x Laimėjimas 

 

 

3 x Laimėjimas 

 
 

„Wild“ (universalusis) simbolis 

Rūmų juokdarys – tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“, kad 

galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodo trys „Wild“ simboliai, 

laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

 

Papildoma funkcija 

Varpeliai, tai „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą funkciją, jeigu ant būgnų atsiranda trys 

„Scatter“ simboliai. Įsijungus Papildomai funkcijai, ekrane bus rodomos dvi varpelių poros: vienoje 

poroje neatskleistas grynųjų kiekis, kuris automatiškai gaunamas kaip premija, o antroje poroje yra 

neatskleistas nemokamų sukimų kiekis. Pasirinkus nemokamus sukimus, bet kokie nemokamų sukimų 

išlošiai bus automatiškai pridedami, o nemokamų sukimų pabaigoje galutinė išlošio suma bus perkelta 

į kredito sąskaitą.  

 

Lošimo funkcija 

 

Neišeikvojus lošimo limito (€20), po kiekvieno laimėjimo lošimo ekrane pasirodys „Lošimo“ 

mygtukas. Didžiausias laimėjimas yra 200 minimalių visų statymų. Galima atsiimti laimėjimus arba 



lažintis dėl jų, taip padvigubinant savo išloštą sumą. Pasirinkus lažybas, užsidega užverstų pokerio 

kortų kaladės ekranas. Lošėjas turi atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. 

Pasirinkus spalvą, korta atsivers. Jeigu lošėjas atspėja teisingai, gauna dvigubą dabartinio laimėjimo 

sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėja, tame sukime praranda savo laimėjimą. 

 

4.2. „Europietiška ruletė“ („European Roulette“) 

 

Pagalba – ruletė yra lošimas, kuriame lošiama prieš kazino atstovaujantį krupjė (dar vadinamą dileriu), 

kuris išsuka ruletės ratą ir tvarko statymus. Lošiant europietišką ruletės versiją, rate būna 37 padalos, 

kurios yra sunumeruotos nuo 0 iki 36 . Amerikietiškoje versijoje dauguma ruletės ratų turi du nulius, 

todėl yra 38 padalos. 

Norėdamas laimėti ruletę, lošėjas turi atspėti, kur kiekvieną kartą pasukus nuriedės kamuoliukas. Savo 

statymą arba statymus lošėjas turi atlikti ant skaičių (bet koks skaičius įskaitant nulį) arba ant išorinių 

kategorijų išdėstytame stale. Kai kurie lošėjai statymus atlieka ant daugybės skaičių, kad padidintų 

tikimybę laimėti sulig kiekvienu pasukimu, tačiau tokiu atveju laimėjimo suma yra labai sumažinama. 

Atliekant statymus, krupjė suka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui įkritus į duobutę, 

laimėjimai nustatomi pagal tuos statymus, kurie buvo statyti ant arba šalia numerio, ant kurio 

nukrito kamuoliukas. Be to, statymai, atlikti ant išorinio išdėstymo, laimimi, jeigu laimintysis 

skaičius yra vienoje iš tų kategorijų. 

Lošėjas gali pasirinkti atlikti statymą ant: 

Konkretaus skaičiaus  

Skaičių derinio 

Tokios kategorijos kaip skaičius bus raudonas arba juodas, lyginis arba nelyginis. 

Kaip lošti? 

✓ Lošėjas turi pasirinkti statomą sumą lošimo ekrane spausdamas strėlytes, esančias šalia 

žetonų. 

✓ Atlikti statymą, paspaudus ant lošimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, kuris atitinka 

skaičius arba kategorijas, ant kurių lošėjas nori statyti. Ant tos pačios vietos lošėjas gali paspausti keletą 

kartų, kad padidintų statymą arba paspaudus „Panaikinti statymą“ mygtuką, kad panaikintų dabartinį 

statymą ir pradėtų iš naujo. 

✓ Norėdamas pradėti lošti, lošėjas turi paspausti ant „Sukimo“ mygtuko. Ruletės ratas pradės 

suktis, o skaičius, ties kuriuo ratas sustos, bus parodytas viršutiniame lošimo ekrano kampe. Jeigu 

laimima, laimėjimas bus parodytas „Laimėjimo lentelėje“. 

✓ Norėdamas lošti iš naujo su tais pačiais statymais ir statymo būdais kaip ir buvusiame lošime, 

lošėjas turi paspausti „Statymas iš naujo“ mygtuką arba paspausti ant naujų vietų, kad atliktų statymus. 

Statymo tipai 

Tiesus – skaičiaus centre padėjus žetoną, galima statyti ant kiekvieno skaičiaus, įskaitant 0.  

Išskaidytas – padėjus žetoną ant du skaičius skiriančios linijos, galima statyti ant dviejų skaičių. 

Gatvės – galima statyti ant trijų skaičių, žetoną padėjus ant ruletės stalo vidinės kairės krašto linijos, 

kuri yra šalia atitinkamos trijų skaičių eilės. 



Kampo – galima statyti ant keturių skaičių, statant žetonus ant kampo, kuriame sueina keturi skaičiai. 

Ketverto – galima statyti ant skaičių 0, 1, 2 ir 3, padedant  žetoną ant vidinio krašto linijos tarp 0 ir 1. 

Linijos – galima lažintis iš dviejų gatvės statymų (t. y. šeši skirtingi skaičiai dvejose eilėse po tris 

skaičius), padedant žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, skirianti dvi eiles. 

Stulpelio – stulpelio numerių apačioje yra trys laukeliai, pažymėti „2 iki 1“. Galima atlikti statymus 

visiems šiems skaičiams, žetoną padedant į vieną iš šių laukelių. Jeigu kamuoliukas nusileidžia ant bet 

kurio skaičiaus, kuris yra stulpelyje, sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius. 

Tuzino – galima atlikti statymus 12 skaičių grupėje, žetoną dedant  ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų 

„1-as 12“, „2-as 12“ arba „3-ias 12“. Jeigu kamuoliukas nusileidžia ant bent vieno iš 12 skaičių, 

sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius. 

Raudonas ar Juodas, Lyginis ar Nelyginis, Didelis ar Mažas – galima  atlikti statymą ant vieno iš 

laukelių, esančių išilgai stalo kairėje, kurie užima pusę ruletės stalo skaičių (išskyrus 0). Kiekvienas 

laukelis apima 18 skaičių. Laimima lyginį pinigų skaičių (1 su 1) iš visų šių statymų. 0 yra pralaimintis 

skaičius. 

Pastaba: galima  atlikti statymus su dviem, trimis ar net keturiais skaičiais. Pavyzdžiui, naudojant 

skaičių 0, galima  atlikti statymus ant 1–0, 1–2–0, 2–0, 3–0 arba 1–2–3–0. 

Nulių kaimynai 

0–2–3, 4–7, 12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29, 32–35. 

Nulių kaimynai. Šis statymas apima 16 skaičių, kurie rate supa 0, o ant stalo yra greta. Atliekamas 

išskirstomasis statymas. Pavyzdžiui, 0 ir 3, 32 ir 35. 

Našlaičiai 

6, 17, 25, 27, 34. 

Tai statymas ant penkių konkrečių skaičių 27, 6, 34, 17 ir 25, kurie rate yra greta, tačiau 

išsidėstantys toli. 

Trečias cilindre 

5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36. 

Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie suporuoti greta.  

Našlaitėliai 

1, 6–9, 14–17, 17–20, 31–34. 

Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstę toli. 

Laimėjimo išmokos lentelė 

Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas 

1 skaičius – tiesus – 35 iki 1 

2 skaičiai – išskaidytas – 17 iki 1 

3 skaičiai – gatvės – 11 iki 1 

4 skaičiai – kampo – 8 iki 1 



4 skaičiai – ketverto – 8 iki 1 

6 skaičiai – linijos – 5 iki 1 

12 skaičių – tuzino ar stulpelio – 2 iki 1 

18 skaičių – raudonas ar juodas, lyginis ar nelyginis arba didelis ar mažas – 1 iki 1 

Vieno nulio ruletės ratas 

Skaičių seka pagal laikrodžio rodyklę 

0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 

18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26 

Spalvos: 

Raudona: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 

Juoda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 

Žalia: 0 

Europietiškos ruletės stalo išdėstymas 

 

 

4.3. „Juodoji Mumija“ („Black Mummy“) 

 

Pagalba – vaizdo lošimo automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą 

pasukus būgnus, jie sustoja ir lošimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo 

išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Lošime numatytos 5 laimėjimo eilutės. Lošėjas pasirenka norimą statyti kiekį. Norint įsukti būgnus, 

naudojami  „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukai. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, 

perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina lošimo suma. 

„Wild“ laukinis simbolis laimėjimo deriniuose pakeičia tam tikrus simbolius ir laimėjimams taiko 

papildomus dauginamuosius. 

Kaip lošti? 



✓ Pasirinkti statomą sumą, spaudžiant prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 

Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į 

mažiausią statomą sumą. 

✓ Pasirinkus statymą spaudžiamas „Sukimo“ mygtukas būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai 

rodo laimėjimo derinį, laimima pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

✓ Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“, nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą 

paspaudus mygtuką „Maks. statymas“, būgnai ima suktis pagal lošėjo pastatytą maksimalią sumą. 

 

Paspaudęs ekrane „Laimėjimo išmokos“ mygtuką lošėjas gali pasižiūrėti laimėjimo eilutes ir derinius. 

Laimėjus įvairias laimėjimo eilutes laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma parodoma „Laimėjimo 

lentelėje“. 

 

Norint lošti iš naujo, spaudžiamas  mygtukas „Surinkti“. Laimėta suma automatiškai pridedama 

ir persiunčiama į bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 

Laimėjimų išmokos  

Laimėjimo eilutės 

Lošime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 
 

Laimėjimo derinys 

Norint laimėti, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai 

yra išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo 

eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama statymą padauginus iš per sukimą gauto 

laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

Simbolis „Wild“ 

„Wild“ laukinis simbolis lošime gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, kad būtų galima lengviau suformuoti 

laimėjimo derinius. Jeigu simbolis „Wild“ vienu metu pasirodo daugiau kaip vienoje laimėjimo eilutėje, 

tai šis simbolis tose laimėjimo eilutėse atskirai pakeičia simbolius ir už laimėjimo derinius išmokama 

atskirai. Tokiu atveju visi laimėjimai yra grupuojami, kad būtų galima  iš jų lošti arba susirinkti bendrą 

laimėjimą. 

Kai simbolis „Wild“ pakeičia J, Q, K arba A, tai laimėjimo eilutei laimėti taikomas papildomas 

dauginamasis, atsižvelgiant į tai, kiek simbolių yra derinyje: 
 

Simboliai 5x 4x 3x 
 

 

100 x Laimėjimas - - 



 

 

50 x Laimėjimas  20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

40 x 
Laimėjimas 

12 x 
Laimėjimas 

6 x 
Laimėjimas 

 

 

30 x 
Laimėjimas 

8 x 
Laimėjimas 

4 x 
Laimėjimas 

 

 

20 x 
Laimėjimas 

6 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

 

6 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

1 x 
Laimėjimas 

 

 

5 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

1 x 
Laimėjimas 

 

 

4 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas  

1 x 
Laimėjimas  

 

 

3 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas  

1 x 
Laimėjimas  

 

Lošimo funkcija 

 

Neišeikvojus lošimo limito (€20), po kiekvieno laimėjimo lošimo ekrane pasirodys „Lošimo“ 

mygtukas. Didžiausias laimėjimas yra 200 minimalių visų statymų. Laimėjimus galima atsiimti arba 

lažintis dėl jų, taip padvigubinant savo išloštą sumą. Pasirinkus lažybas, pasirodo lentelė su penkiais 

būgnais ir žvaigždėmis. Lošėjas turi  atspėti, ar kitame būgne pasirodysianti žvaigždė bus raudona ar 

juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais 

šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu atspėjama teisingai, gaunamas  dvigubas dabartinis laimėjimas. 

Jeigu teisinga spalva neatspėjama, netenkamas dabartinis laimėjimas. Trečia galimybė – pasirodo 

auksinė žvaigždė. Tokiu atveju nelaimimas nei dvigubas laimėjimas, nei pralaimimas dabartinis 

laimėjimas, bet galimas pasirinkimas, ar vėl lažintis iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šioms 



lažyboms taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 

 

4.4. „243 Crystal Fruits“ („243 Kristalo vaisiai“) 

 

Lošime yra penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus tie penki būgnai sustoja 

lošimo lange rodydami atsitiktinį simbolių derinį. Pagrindinė lošimo mintis yra ta, kad kai ant 2, 3 arba 

4 būgnų pasirodys universalusis simbolis, lošėjas bus informuojamas anonsu ir lošimo laiminčių eilučių 

skaičius nuo 5 pakils iki 243. 

Kai 243 eilutės aktyvios, gaunamas pirmasis  laimėjimas. Simboliai, su kuriais laimima,  susprogsta ir 

atsiranda nauji simboliai, su kuriais galima  laimėti dar didesnį daugiklį. O kai laimima  su naujaisiais 

simboliais, vėl krenta nauji, su kuriais galima laimėti dar didesnių, x5, daugiklių (daugikliai x1, x2, x3, 

x4, x5). Tai galioja tik su 243 funkcija. Pagrindiniame lošime be šios funkcijos yra tik 5 klasikiniai 

lošimų automato būgnai. 

Tam, kad pradėtų lošimą, lošėjas turi atlikti statymą ir paspausti sukimo mygtuką arba didžiausio 

statymo mygtuką, kuris pradės lošimą didžiausios sumos statymu. Būgnai pradeda suktis, po kiek laiko 

sustoja vienas paskui kitą ir parodo simbolius. Jei laiminčiose eilutėse yra laimintis derinys, lošėjas gali 

susirinkti laimėjimą arba lošti toliau. 

 

Mažiausias statymas – 0,1 euro, didžiausias – 0,5 euro. 

Lošimų automato apibūdinimas 

5 būgnų lošimų automatas 

Laiminčios eilutės 

Lošimų automatas turi 5 laiminčias eilutes. Išmokama iš kairės į dešinę. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Kai ant 1, 3 arba 5 būgnų pasirodys universalusis simbolis, lošimo laiminčių eilučių skaičius nuo 5 

pakils iki 243 ir bus aktyvuojama pakartotinio sukimo funkcija. Išmokama iš kairės į dešinę ir tik už 

šalia esančius laiminčius derinius. 

 



     

     

     

LAIMĖJIMAS 

     

     

     

JOKIO 

LAIMĖJIMO 

 

Lošime yra 8 skirtingi simboliai ir universalusis simbolis. 

I
D 

Vardas Aprašymas Paveikslėlis 

1 S1 Vyšnios  

2 S2 Citrina 
 

 

3 S3 Apelsinas  

4 S4 Slyva 
 

5 S5 Kivis 
 

6 S6 Vynuogės 
 

7 S7 Arbūzas 
 

8 S8 7 
 

9 U UNIVERSALUS243 
 

 
Išmokos 

Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laiminčioje 

eilutėje. 

„Statymas“ reiškia „Bendrą statymą“ 

 

Simbolis 5 x 4 x 3 x 

S9 – W - - - 

S8 40 x statoma suma 20 x statoma suma 10 x statoma suma 

S7 24 x statoma suma 12 x statoma suma 6 x statoma suma 

S6 16 x statoma suma 8 x statoma suma 4 x statoma suma 

S5 16 x statoma suma 8 x statoma suma 4 x statoma suma 

S4 4 x statoma suma 3 x statoma suma 2 x statoma suma 

S3 4 x statoma suma 3 x statoma suma 2 x statoma suma 

S2 3 x statoma suma 2 x statoma suma 1 x statoma suma 

S1 3 x statoma suma 2 x statoma suma 1 x statoma suma 

 

W - visiems simboliams yra juokdarys. W simbolis gali būti tik laiminčio derinio dalis. 
 

4.5. „Septyni veidrodžiai“ („7 Mirrors“) 



 

Vaizdo lošimo automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 

būgnus, jie sustoja ir lošimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka 

priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Lošime nustatytos 9 laimėjimų eilutės. Lošėjas pasirenka norimą statymo sumą. Norint įsukti būgnus, 

naudojami  „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukai. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, 

perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leidžiama lošimo suma. 

„Scatter“ sklaidos simbolis įjungia Papildomą lošimą. Norint  padvigubinti laimėjimus, galima naudoti 

dvigubo laimėjimo lošimo režimą. 

Mažiausias statymas – 0,1 euro, didžiausias – 0,5 euro. 

 

Kaip lošti? 

1. Pasirinkti statomą sumą, spaudžiant prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 

Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys 

į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkus statymą spaudžiamas „Sukimo“ mygtukas būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 

laimėjimo derinį, laimima pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“, nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą paspaudus 

mygtuką „Maks. statymas“, būgnai ima suktis pagal lošėjo pastatytą maksimalią sumą. 

4. Paspaudęs ekrane „Laimėjimo išmokos“ mygtuką lošėjas gali pasižiūrėti laimėjimo eilutes ir 

derinius. Laimėjus įvairias laimėjimo eilutes, laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma 

parodoma „Laimėjimo lentelėje“. 

5. Norint lošti iš naujo, spaudžiamas mygtukas „Surinkti“. Laimėta suma automatiškai pridedama 

ir persiunčiama į bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 

 

Laimėjimų išmokos  

Laimėjimo eilutės 

Yra nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Laimėjimo derinys 

Laimima, kai laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje pasirodo iš eilės. Visi laimėjimai 

išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius (žr. 

paaiškinimą žemiau), kurie gali pasirodyti bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama statymą padauginus iš per sukimą 

gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, laimėta suma automatiškai pridedama prie 

bendros kreditų sąskaitos. 



Simbolis „Scatter“ 

Žvaigždės simbolis yra „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą lošimą, jeigu bet kurioje būgno 

padėtyje užsidega trys ar daugiau žvaigždžių simbolių. Vienu metu ant kiekvieno būgno gali atsirasti 

tik vienas „Scatter“ simbolis. 

Papildomas lošimas 

Papildomame lošime pasirodys ekranas su septyniais veidrodžiais. Pasirinkus veidrodžius ir ant jų 

paspaudus, atidengiamas laimėtas papildomas kiekis. Galimų pasirinkti veidrodžių kiekis priklauso nuo 

„Scatter“ simbolių, kurie įjungia Papildomą lošimą, kiekio. Pasirinkus jį, papildomas laimėjimas 

automatiškai pridedamas prie kreditų sąskaitos. 

 

Lošimo funkcija 

Neišeikvojus lošimo limito,  po kiekvieno laimėjimo lošimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 

Galima atsiimti laimėjimus arba lažintis dėl jų, taip padvigubinant savo išloštą sumą. Pasirinkus 

lažybas, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Lošėjas turi atspėti kokios spalvos – raudonos 

ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atsivers. Jeigu lošėjas atspėja teisingai, gauna 

dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėja, tame sukime praranda savo 

laimėjimą. 

Laimėjimų derinių lentelė 
 

Simboliai 3x 4x 5x 
 

 

 

 

77 x Laimėjimas 

 

 

177 x Laimėjimas 

 

 

200x Laimėjimas 

 

 

 

 

17 x Laimėjimas 

 

 

77 x Laimėjimas 

 

 

177 x Laimėjimas 

 

 

 

 

7 x Laimėjimas 

 

 

17 x Laimėjimas 

 

 

77 x Laimėjimas 

 

 

 

 
5 x Laimėjimas 

 

 
10 x Laimėjimas 

 

 
50 x Laimėjimas 



 

 

 

 
5 x Laimėjimas 

 

 
10 x Laimėjimas 

 

 
40 x Laimėjimas 

 

 

 

 
5 x Laimėjimas 

 

 
10 x Laimėjimas 

 

 
30 x Laimėjimas 

 

 

 

 

2 x Laimėjimas 

 

 

5 x Laimėjimas 

 

 

20 x Laimėjimas 

 

 

 

 

2 x Laimėjimas 

 

 

5 x Laimėjimas 

 

 

10 x Laimėjimas 

 

 

 

 
2 x Laimėjimas 

 

 
5 x Laimėjimas 

 

 
10 x Laimėjimas 

 

 

 

 

2 x Laimėjimas  

 

 

5 x Laimėjimas  

 

 

10 x Laimėjimas  

 

 

 

 
Papildomas 
lošimas 

 

 
Papildomas 
lošimas 

 

 
Papildomas 
lošimas 

4.6. „Gaisras ir karšta“ („Hot and fire“) 

 

Vaizdo lošimų automatas su penkiais besisukančiais būgnais ir simboliais juose. Kiekvieną kartą 

pasukus būgnus, jie sustoja ir lošimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo 

išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 



Lošime yra 5 nustatytos eilutės. Pasirenkama norima statyti suma. Norint įsukti būgnus, naudojami  

„Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukai. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma 

dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina lošimo suma ir pasirenkamas 

didžiausias eilučių skaičius. 

„Wild“ laukiniai ir „Scatter“ sklaidos simboliai įjungia Papildomą lošimą. Norint padvigubinti 

laimėjimą, galima pasirinkti lošti iš jau turimo laimėjimo. 

Mažiausias statymas – 0,1 euro, didžiausias – 0,5 euro. 

 

Kaip lošti? 

✓ Pasirinkti statomą sumą, spaudžiant prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 

Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į 

mažiausią statomą sumą. 

✓ Pasirinkus statymą spaudžiamas „Sukimo“ mygtukas būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai 

rodo laimėjimo derinį, laimima pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

✓ Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“, nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą 

paspaudus mygtuką „Maks. statymas“, būgnai ima suktis pagal lošėjo pastatytą maksimalią sumą. 

✓ Paspaudęs ekrane „Laimėjimo išmokos“ mygtuką lošėjas gali pasižiūrėti laimėjimo eilutes 

ir derinius. Laimėjus įvairias laimėjimo eilutes, laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma parodoma 

„Laimėjimo lentelėje“. 

 

Norint lošti iš naujo, spaudžiamas mygtukas „Surinkti“. Laimėta suma automatiškai pridedama ir 

persiunčiama į bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 

Laimėjimo išmoka  

Laimėjimo eilutės 

Lošime yra 5 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

 

 

1 2 3 4 5 

 

Laimėjimo derinys 

Laimima, kai laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje pasirodo iš eilės. Visi laimėjimai yra 

išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali pasirodyti 

ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 

laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo 

derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų 

sąskaitos. 

 

Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau. 



„Wild“ simbolis 

Auksinis septynetas yra „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti bet kurį kitą lošime esantį simbolį, 

išskyrus „Scatter“ simbolį, kad galima būtų sudaryti laimėjimo derinius. Jeigu vienu metu simbolis 

„Wild“ pasirodo daugiau nei vienoje eilutėje, tai šis simbolis kiekvienoje laimėjimo eilutėje atskirai 

pakeičia simbolius ir už laimėjimo derinius yra išmokami atskirai. Šiuo atveju visi laimėjimai 

sudedami, kad būtų galima lošti arba susirinkti bendrą laimėjimą. 

 

Papildomas lošimas 

Pasirodžius trims ar daugiau auksinių žvaigždžių, bet kur ant būgno pasirodo „Scatter“ simbolis, kuris 

įjungia Papildomą lošimą. Papildomame lošime kiekviena šią funkciją įjungusi žvaigždė slėps vieną iš 

lošimo simbolių. Pasirinkus ir paspaudus ant žvaigždės, atskleidžiamas paslėptas simbolis.  Tą akimirką 

visos šią funkciją įjungusios žvaigždės pasikeis į tą simbolį ir sudegs. Papildomas laimėjimas yra 

laimėjimo išmoka už tą simbolių derinį ir bus pridėtas prie laimėjimų sukimo metu. 

 

Lošimo funkcija 

 

Neišeikvojus lošimo limito, po kiekvieno laimėjimo lošimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 

Galima atsiimti laimėjimus arba lažintis dėl jų, taip padvigubinant išloštą sumą. Jeigu pasirenkama lošti  

lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Lošėjas turi atspėti, kokia bus kita būgne 

pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų 

dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu atspėjama teisingai, gaunamas 

dvigubas esamas laimėjimas. Jeigu teisinga spalva neatspėjama, netenkama turimo laimėjimo. Trečia 

galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju nelaimimas nei dvigubas laimėjimas, nei 

pralaimimas  esamas laimėjimas, bet galima pasirinkti, ar norima vėl „lošti“ iš esamo laimėjimo, ar jį 

susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės.“ 

 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 
 

 

800 x Laimėjimas 200 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 
- 

 

 

120 x Laimėjimas 40 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas - 

 

 

80 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 6 x Laimėjimas - 

 

 

50 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 4 x Laimėjimas - 



 

 

40 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas - 

 

 

30 x Laimėjimas 9 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas - 

 

 

30 x Laimėjimas 8 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

 

 

4.7. „Berserkeris Agardas“ („Agard the Berserker“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Berskeris Asgardas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. Už laukinį simbolį išmokama 

kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią 

kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

4.8. „Drakonų Gaudytojas“ („Dragon Chaser“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Drakonų Gaudytojas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių sklaidos („scatter“), premijos („bonus“) ir laukinis („wild“) 

simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Bet kurioje vietoje atsiradus 4 premijos simboliams, suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

4.9. „Angliakasys“ („Miner“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Angliakasys“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 7 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 



• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

4.10.  „Pasakų Knyga“ („Book of Tale“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Pasakų Knyga“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

 

4.11. „Robotas Šefas“ („Robo Chef“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Robotas Šefas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 10 standartinių simbolių, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 



sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

 

4.12. „Aštuonkojis Pabaisa“ („Octozilla“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Aštuonkojis Pabaisa“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių sklaidos („scatter“) ir laukinis („wild“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

4.13. „Kripto Grandinė“ („Crypto Chain“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 



 
„Kripto Grandinė“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

• Lošime yra 8 standartiniai simboliai, tarp kurių yra ir laukinis („wild“) simbolis. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. Už laukinį simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. 

Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo 

linijoje. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 

 

4.14. „Vaisikado“ („Fruitocado“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Vaisikado“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių yra laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 
4.15. „Brangakmenio Akmuo“ („Gem Stone“) 

 
 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Bendroji informacija: 



Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
 

 

„Brangakmenio Akmuo“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

4.16. „Nindzės Paslaptys“ („Secrets of Ninja“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Nindzės Paslaptis“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 



• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.17. „Raumenų Galia“ („Muscle Power“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Raumenų Galia“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.18. „Statymų Garažas“ („Bet Garage“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 
 

„Statymų Garažas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 



• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

4.19. „Skanus Laimėjimas“ („Tasty Win“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Skanus Laimėjimas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

4.20. „Lenktyniaujanti Jėga“ („Racing Power“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Skanus Laimėjimas“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. Už laukinį 

simbolį išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

4.21. „Karališki Turtai“ („Royal Riches“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Karališki Turtai“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 
 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 



kombinacija. 

 

 
4.22. „Magiška Dėlionė“ („Magic Puzzle“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Magiška Dėlionė“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.23. „Fantazijos Brangakmeniai“ („Fantasy Gems“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Fantazijos Brangakmeniai“ – 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 



sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

4.24. „Didžiojo Londono Kelionė“ („The Great London Voyage“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 
Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Didžiojo Londono Kelionė“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.25. „Šaunūs Pinigai“ („Awesome Money“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 



 

„Šaunūs Pinigai“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.26. „Deimantų Vagis“ („Diamond Theft“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Deimantų Vagis“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną didžiausią 

vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių kombinacija. 



4.27. „Neišpasakoti Turtai“ („Untold Treasures“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Neišpasakoti Turtai“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

4.28. „Nuožmūs Vikingai“ („Fierce Vikings“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 200 000 € 

 

„Nuožmūs Vikingai“ - 5 būgnų ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 



• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.29. „Turtingas Gyvenimas“ („Rich Life“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
 

„Turtingas Gyvenimas“ - 5 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 9 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

4.30. „Nedoras Džokeris“ („Wicked Joker“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Nedoras Džokeris“ − 3 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 



Lošimo taisyklės: 

 
• Lošime yra 7 standartiniai simboliai, tarp kurių laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Norint laimėti, lošimo simboliai turi sutapti laimėjimo linijose. Laimėjimo dydis priklauso nuo 

sutampančių simbolių ir jų kiekio laimėjimo linijoje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. Už laukinį simbolį 

išmokama kaip už standartinį simbolį. Laukinis simbolis taip pat parenka ir apskaičiuoja vieną 

didžiausią vertę turinčią kombinaciją laimėjimo linijoje. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, atsiradusių bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 1 papildomą sukimą 

(nemokamą sukimą). Jei 3 ar daugiau sklaidos simbolių išsukami nemokamų sukimų funkcijos metu, 

laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę. Papildomi nemokami sukimai nesiskaičiuoja. 

• Už laiminčias kombinacijas iš mokama iš kairės į dešinę. 

• Vienoje linijoje apskaičiuojama ir išrenkama didžiausią laimėjimą turinti viena simbolių 

kombinacija. 

 

 

4.31. „Las Vegasas“ („Las Vegas“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Las Vegasas“ - lošimas, kuriame galima lošti 4 skirtingus lošimus vienu metu. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Lošimo laukelio dešinėje pusėje yra 4 skirtingi lošimo langeliai, kuriuos galima atverti atskirai 

po vieną arba visus vienu metu, paspaudus mygtuką „ATVERTI VISKĄ”. 

• Pirmame lošime laimima, jei trys vienodi simboliai sutampa toje pačioje eilutėje. 

• Antrame lošime laimima, jei randamas simbolį “T” – tūzas. 

• Trečiame lošime laimima, jei viduryje esantis skaičius sutampa nors su vienu šonuose 

esančiais skaičiais. 

• Ketvirtame lošime laimima, jei vienoje eilutėje randamos dvi kauliukų vienodas sumas. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 
 

4.32. „Kortelės“ („Cards“) 

 
 



Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Kortelės“ – lošimas, kurio tikslas yra surinkti laiminčią kortelių kombinaciją. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Lošėjas renkasi kortas, kokios jo manymu atsiras lošimo laukelyje. Jei jos sutampa, laimima. 

• Atsivertus 7 kortoms, lošėjas gali pakeisti pasirinktą kortą, spausdamas rodykles esančias viršuje 

arba apačioje kortos, arba paspaudęs mygtuką “BIM BAM”. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 
 

4.33. „Laimės Ratas“ („Wheel of Fortune“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 5 € 

 

„Laimės Ratas“ – lošimas, kuriame ratas sukamas automatiškai, kad būtų suteiktas atsitiktinis 

laimėjimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Lošimo ratą sudaro 24 segmentai su laimėjimo sumomis, kurios kinta atitinkamai su statymo suma. 

• Išsukus ratą, galimas laimėjimas rodomas kairėje lošimo laukelio pusėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 
 

4.34. „Šefo Meniu“ („Chef‘s Menu“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 



 

„Šefo Meniu“ – lošimas, kuriame lošėjas spėja paslėptus simbolius. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi atverti visas 3 šaldytuvo duris: visas vienu metu arba po 

vieną. 

• Lošimas laimimas, jei atidengus visas 3 šaldytuvo duris, randami 3 vienodi simboliai (po vieną 

sutampantį simbolį kiekviename stulpelyje). 

• Jei lošėjas randa daugiklį 2x, 3x arba 5x, jo laimėjimas dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 
 

4.35. „Laimingosios Monetos“ („Lucky Coins“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 

„Laimingosios Monetos“ – lošimas, kuriame reikia surinkti laimingas monetas. 

 

Lošimo taisyklės:  

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Pagrindiniame lošime vienas arba daugiau simbolių turi sutapti su laimingais simboliais, kurie 

rodomi viršutinėje lentelės vietoje. 

• Premijos lošime galima laimėti prizus, kurie slepiasi po keturiais premijos simboliais. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 
 

4.36. „Deimantų Alėja“ („Diamond Valley“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 



 

„Deimantų Alėja“ – lošimas, kuriame spėjami paslėpti deimantų simboliai. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 25 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima atverti 

po vieną arba visus vienu metu. 

• Jeigu sutampa 3, 4, arba 5 vienodi simboliai vertikaliai arba horizontaliai, laimimas prizas, 

nurodytas mokėjimo lentelėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 
 

4.37. „Piramidės Turtai“ („Pyramid Treasures“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 

 
„Piramidės Turtai“ – lošimas, kuriame reikia spėti paslėptus simbolius. 

 
Lošimo taisyklės: 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 9 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima atverti 

po vieną arba visus vienu metu. 

• Lošimas laimimas, jei atidengus visus simbolius randami trys vienodi simboliai (po vieną 

sutampantį simbolį kiekviename stulpelyje). 

• Jeigu randami daugikliai x2, x3 arba x5, laimėjimas dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

4.38. „Super Sprogimas“ („Super Blast“) 

 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo 

suma: 

Min. 0.10 € 
Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 € 



 
„Super Sprogimas“ – lošimas, kuriame reikia spėti paslėptus simbolius. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali rinktis statymo sumą, spusteldamas mygtuką „+“ arba 

„-“. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi spustelėti ant mygtuko „LOŠTI“ ir tuomet pradedamas 

lošimas. 

• Lošimo laukelyje atsiranda 25 simboliai, kurie slepia galimą laimėjimą. Simbolius galima atverti 

po vieną arba visus vienu metu. 

• Jeigu sutampa 3, 4, arba 5 vienodi simboliai vertikaliai arba horizontaliai, laimima suma, 

nurodyta laimėjimo lentelėje. 

• Bendra laimėjimo suma pridedama į lošėjo lošimo sąskaitą. 

 

 

4.39. „Linksmasis Juokdarys“ („Jolly Joker“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 10 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. 

• Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Statymo dydis 

keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, 

pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią 

galimą statymą ir pradeda lošimą. 

• Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi 

laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui, 

laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką 

„PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams, penkiose minėtų 

būgnų linijose. Norint dalyvauti šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje 

„SUPER  BANKAS“  sukauptų  kreditų.  Paskiriami  kreditai  atvaizduojami  laukelyje 

„STATYMAS“. 

• Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“. Lošimas su paskiriamų 

kreditų suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. 



Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir pradeda lošimą. 

• Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus 3 

vienodus simbolius bet kurioje linijoje arba vieną „Juokdario“ („Joker“) simbolį esantį viename iš 

būgnų. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai yra 

susumuojami. 

• Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias 

laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol 

pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi 

laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį “KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, 

jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų. 

• Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja 

lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą: 

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo 

rezultatas. 

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią 

iki lošimo nutrūkimo. 

• Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo 

atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

• Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba 

grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį. 

 

4.40. „Senas laikrodis“ („Old Timer“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 10 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. 

• Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Statymo dydis 

keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, 

pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią 

galimą statymą ir pradeda lošimą. 

• Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi 

laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui, 



laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką 

„PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Norint dalyvauti 

šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų  kreditų. Paskiriami 

kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“. Lošiama atliekant tris skirtingus statymus iš 

skaitiklyje „SUPERBANKAS“ sukauptų kreditų: 

1. Statymas 20 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi laimėjimai automatiškai 

pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. 

2. Statymas 40 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi laimėjimai automatiškai 

pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. Šio lošimo metu nesant laimėjimo leidžiama Lošimui atlikti 

vieną būgno žingsnį iki artimiausio laimėjimo, jei yra galimybė laimėti. 

3. Statymas 100 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi laimėjimai 

automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. Šio lošimo metu nesant laimėjimo leidžiama 

Lošimui būgnuose atlikti iš viso ne daugiau kaip 3 žingsnius iki artimiausio laimėjimo, jei yra galimybė 

laimėti. 

• Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta 

suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką 

„STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir 

pradeda lošimą. 

• Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias 

laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPERBANKAS“ arba kol 

pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPERBANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Pasiekus 

didžiausią galimą skaitiklio „SUPERBANKAS“ reikšmę visi kreditai bus pervesti į skaitiklį 

„KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ 

pagalba bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų. 

• Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja 

lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą: 

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo 

rezultatas. 

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią 

iki lošimo nutrūkimo. 

• Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo 

atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba 

grįžtama iš lošimo 

 

4.41. „Karštas laikrodis“ („Hot Timer“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 10 kreditų 



Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas. 

 
Lošimo tikslas: 

 

• Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. 

• Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Statymo dydis 

keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, 

pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią 

galimą statymą ir pradeda lošimą. 

• Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi 

laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui, 

laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką 

„PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane. Norint dalyvauti šiame lošime reikia 

paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami 

laukelyje „STATYMAS“. Lošimo pratęsime gali būti lošiama atliekant 20, 40 ar 100 kreditų statymus 

tik iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų: 

1. Statymas 20 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų 

linijose. 

2. Statymas 40 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų. 

3. Statymas 100 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų. 

Dešiniausiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas papildomas atsitiktinio 

dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų. 

• Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta 

suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką 

„STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir 

pradeda lošimą. 

• Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus 

3 vienodus simbolius aktyvioje laimėjimo linijoje ir / arba „Joker“ simbolį, esantį dešiniausiame būgne. 

Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai yra 

susumuojami. 

• Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias 

laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol 

pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. 

Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti 

lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų. 

• Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja 

lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą: 

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 



rezultatas. 

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią 

iki lošimo nutrūkimo. 

• Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo 

atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

• Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba 

grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį. 

 

4.42. „Kazino 2000“ („Casino 2000“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 2 kreditai (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 10 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. 

• Pagrindinis lošimas vykdomas lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti lošiama 

atliekant penkis skirtingo dydžio statymus iš skaitiklyje „KREDITAI“ esančių kreditų. Priklausomai 

nuo paskirtų kreditų sumos lošime dalyvauja atitinkamos laimėjimo linijos: 

 
Statymo dydis kreditais 2 4 6 8 10 

Lošime dalyvaujančios 
linijos 

1 1 
– 2 

1 
– 3 

1 
– 
4 

1 
– 5 

 
• Statymo dydis ir lošime dalyvaujančių linijų skaičius keičiamas spaudžiant mygtuką „1-5 LINIJOS“, 

o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant 

mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda 

lošimą. 

• Laimėjimas, kurį laimėjo lošėjas, surinkęs laimintį simbolių derinį, yra rodomas lošimo ekrano 

skaitiklyje „LAIMĖJIMAS“. Pagrindiniame lošime kiekvienas laimėjimas gali būti pervedamas į 

skaitiklį „KREDITAI“ paspaudžiant mygtuką „PAIMTI“. 

• Nepriklausomai nuo statymo dydžio ir esant laimėjimui lošėjas turi galimybę rizikuoti 

pagrindiniame lošime gautu laimėjimu paspaudžiant mygtuką „HERBAS“ ar „SKAIČIUS“, kuomet 

atspėjus laimėjimas padvigubinamas, o neatspėjus – prarandamas. Laimėjimas gali būti dvigubinamas 

iki tol, kol neviršijama didžiausia galima laimėjimo suma – 2000 kreditų – arba suma 200 kartų didesnė 

už statymo sumą. 

• Pagrindiniame lošime didžiausias laimėjimas laimimas, kai aktyvioje laimėjimų linijoje surenkami 



trys „Joker“ simboliai. Priklausomai nuo statymui paskiriamų kreditų skaičiaus sumos (2, 4, 6, 8 ir 10 

kreditų) laimėjimo dydžiai yra 400, 800, 1200, 1600 ir 2000 kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami 

laukelyje „STATYMAS“. 

• Atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, lošėjui sudaroma galimybė pratęsti lošimą. Lošėjas 

norėdamas pratęsti lošimą turi laimėtus kreditus pervesti į skaitiklį „SUPER BANKAS“ paspausdamas 

mygtuką „STARTAS“. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tuose pačiuose trijuose būgnuose, kaip ir pagrindinis lošimas. Lošimo 

pratęsime galima lošti tik atlikus 20 kreditų paskyrimą iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų 

kreditų. 

• Lošimo pratęsime didžiausias laimėjimas 2000 kreditų gali būti laimimas išsukus 3 

„Juokdario“ (Joker) simbolius vienoje laimėjimo linijoje arba 2 „Joker“ simbolius bet kuriuose 

būgnuose. Kiekviena pora matomų „Joker“ simbolių duoda atsitiktinį laimėjimą ne didesnį kaip 2000 

kreditų. 

• Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias 

laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol 

pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi 

laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, 

jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų. 

• Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja 

lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą: 

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo 

rezultatas. 

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią 

iki lošimo nutrūkimo. 

• Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo 

atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

• Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba 

grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimo interneto svetainės pradinį puslapį. 

 

4.43. „Laukinis Bulius“ („Wild Bull“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05 €) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas. 

 



Lošimo taisyklės: 

 
• Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 

sekundės, didžiausia statoma suma – 10 kreditų, o laimėjimas ne didesnis kaip 200 kartų už statomą 

sumą. 

• Pagrindinis lošimas vykdomas pagrindinio lošimo ekrane sukantis trims būgnams vienoje laimėjimų 

linijoje. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Statymo 

dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks 

galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jei su pasirinktu statymo dydžiu lošimas 

negalimas, tai paspaudus mygtuką „STARTAS“ automatiškai parenkamas didžiausias galimas 

statymas ir pradedamas lošimas. Mygtukas 

„MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą. 

• Atlikus 1 kredito statymą, visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“, o atlikus 

10 kreditų statymą – į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką 

„PAIMTI“, kreditai iš skaitiklio „SUPER BANKAS“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Laimėjimo dydis pagrindiniame lošime priklauso nuo statymo dydžio: 

 

Simboliai 1 kredito 
statymas 

10 kreditų 
statymas 

 

2 
(0,1 €) 

20 
(1 €) 

 

4 
(0,2 €) 

40 
(2 €) 

 

10 
(0,5 €) 

100 
(5 €) 

 

 

10 
(0,5 €) 

100 
(5 €) 

 

20 
(1 €) 

200 
(10 €) 

 

 

20 
(1 €) 

500 
(25 €) 

 

40 
(2 €) 

500 
(25 €) 

 

40 
(2 €) 

500 
(25 €) 

 

 

100 
(5 €) 

1000 
(50 €) 

 

200 
(10 €) 

2000 
(100 €) 

 

• Lošimo pratęsimo pradžioje lošėjas turi galimybę rizikuoti pagrindiniame lošime gautu laimėjimu 

ar tik jo dalimi paspaudžiant mygtuką „LOŠTI“. Sėkmės atveju rizikuojama suma padvigubinama, o 

nesėkmės – prarandama. Iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų gali būti rizikuojama iki 

tol, kol neviršijama didžiausia galima laimėjimo suma – 2000 kreditų – arba suma 200 kartų didesnė už 

pagrindiniame lošime atlikto statymo sumą. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas lošimo pratęsimo ekrane sukantis trims būgnams penkiose minėtų 



būgnų linijose. Šiame lošime gali būti lošiama paskiriant kreditus iš skaitiklyje 

„SUPER  BANKAS“  sukauptų  kreditų.  Paskiriami  kreditai  pavaizduoti  laukelyje 

„STATYMAS“. 

• Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta 

suma, jei tokia galima, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jei su pasirinkta kreditų suma 

lošimas negalimas, tai automatiškai parenkama didžiausia galima kreditų suma ir pradedamas lošimas. 

Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą kreditų sumą ir pradeda lošimą. 

• Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus 3 

vienodus simbolius bet kurioje laimėjimo linijoje arba dešiniausiame būgne pasirodžius 

„Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliui. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgne, 

laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami. 

• Lošimo pratęsimo metu atlikus: 

1. 100 kreditų paskyrimą ir laimėjimų linijoje esant dviem vienodiems simboliams bei kitokiam 

simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu, bus suprantama, kad laimėjimo 

linijoje yra 3 vienodi simboliai. 

2. 200 kreditų paskyrimą ir laimėjimų linijoje esant dviem vienodiems simboliams, pradedant 

kairiausiuoju būgnu, bei dešiniausiame būgne esant kitokiam simboliui su papildomu „Laukinio 

buliaus“ („Wild Bull“) simboliu, bus suprantama, kad laimėjimo linijoje yra 3 vienodi simboliai, arba 

laimėjimų linijoje esant dviem skirtingiems simboliams, pradedant kairiausiuoju būgnu, bei 

dešiniausiame būgne esant bet kokiam simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) 

simboliu bus suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis kaip 2000 kreditų. 

• Laimėjimo dydis lošimo pratęsime priklauso nuo paskirtų kreditų kiekio: 

 
 

Simboliai 20 kreditų 40 kreditų 100 kreditų 200 kreditų 
 

 

1-100 

(0,05 € - 5 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

 

 

1-100 

(0,05 € -5 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

 

 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

 

 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

 

 

1-300 
(0,05 € - 15 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

 

 

1-300 
(0,05 € - 15 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

 

 

1-300 
(0,05 € - 15 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 



 

 

1-300 
(0,05 € - 15 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

 

 

1-1000 
(0,05 € - 50 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

 

• Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias 

laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“, arba kol 

pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi 

laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus baigti lošimo pratęsimą, jo 

surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį 

„KREDITAI“. 

• Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų. 

• Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja 

lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą: 

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tuomet lošėjui parodomas užbaigto lošimo 

rezultatas. 

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tuomet lošimas grąžinamas į būseną, buvusią 

iki lošimo nutrūkimo. 

• Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo 

atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

• Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu) pagalba grįžtama iš lošimo į pradinį puslapį. 

Mygtukas „HOME“ yra rodomas tik lošimo mobiliojoje versijoje. 

 

 
4.44. „Nuostabus Laimėjimas“ („Super Jackpot“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas. 

 
Lošimo taisyklės: 

 



• Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 

sekundės, didžiausia statoma suma – 10 kreditų, o laimėjimas ne didesnis kaip 200 kartų už statomą 

sumą. 

• Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali 

būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Statymo dydis keičiamas spaudžiant 

mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas 

spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir 

pradeda lošimą. 

• Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas vienoje centrinėje laimėjimų linijoje, o laimėjimas 

automatiškai pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose, o laimėjimas 

pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas 

pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“. 

• Laimėjimo dydis pagrindiniame lošime priklauso nuo statymo dydžio: 

 
 

Simboliai 1 kredito 
statymas 

10 kreditų 
statymas 

 

10 
(0,5 €) 

20 
(1 €) 

 

 

10 
(0,5 €) 

20 
(1 €) 

 

20 
(1 €) 

40 
(2 €) 

 

40 
(2 €) 

80 
(4 €) 

 

100 
(5 €) 

200 
(10 €) 

 

200 
(10 €) 

2000 
(100 €) 

 

• Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant 

20, 40, 100 ar 200 kreditų paskyrimą iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų: 

1. 20 ir 40 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų linijose. 

2. 100 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų linijose. 

Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas papildomas 

atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų. 

3. 200 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų. Lošime 

dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas papildomas atsitiktinio 

dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų. Laimėjimo linijoje išsidėsčius trims „Barcrest“ 

simboliams suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų. 

• Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta 

suma, jei tokia galima, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jeigu su pasirinkta kreditų suma 

lošimas negalimas, tuomet automatiškai parenkama didžiausia galima paskiriamų kreditų suma ir 

pradedamas lošimas. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą 

ir pradeda lošimą. 



• Lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, laimima surinkus 3 vienodus simbolius 

bet kurioje laimėjimo linijoje arba vieną „Juokdario“ („Joker“) simbolį, esantį viename iš būgnų. 

Laimėjus keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami. 

• Laimėjimo dydis lošimo pratęsime priklauso nuo paskirtų kreditų kiekio: 

 
 

Simboliai 20 kreditų 40 kreditų 100 kreditų 200 kreditų 
 

 

1-100 

(0,05 € - 5 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

 

 

1-100 

(0,05 € -5 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

 

 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 

(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

 

 

1-200 
(0,05 € - 10 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

 

 

1-300 
(0,05 € - 15 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

1-600 
(0,05 € - 30 €) 

 

 

1-400 
(0,05 € - 20 €) 

1-800 
(0,05 € - 40 €) 

1-800 
(0,05 € - 40 €) 

1-800 
(0,05 € - 40 €) 

 

 

 

- 

 

- 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

 

 

1-1000 
(0,05 € - 50 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

1-2000 
(0,05 € - 100 €) 

 

• Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias 

laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. 

• Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol 

pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi 

laimėti kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti lošimo pratęsimą, jo 

surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį 

„KREDITAI“. 

• Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų. 

• Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja 

lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą: 

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tuomet lošėjui parodomas užbaigto lošimo 

rezultatas. 



2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tuomet lošimas grąžinamas į būseną, 

buvusią iki lošimo nutrūkimo. 

• Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo 

atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

• Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu) pagalba grįžtama iš lošimo į pradinį puslapį. 

Mygtukas „HOME“ yra rodomas tik lošimo mobiliojoje versijoje. 

 

 
4.45. „Būgnai“ („Reels“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo taisyklės: 

• Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais bei ypatingais simboliais. Lošimas 

pradedamas atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galite rizikuoti Rizikos lošime. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galite laimėjimą pervesti į laukelį 

„Bank“ (paspaudžiant „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ mygtukus) ir lošti Antrojo ekrano lošimą. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 

3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

Simbolis 
1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 Simbolis 1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 

 

 
10 

 
20 

 

 

 
20 

 
40 

 

 

 
20 

 
40 

 

 

 
40 

 
80 

 

 

 
80 

 
200 

 

 

 
200 

 
2000 



 
Ypatingas Deimanto simbolis: 

 
• Surinkus 2 Deimanto simbolius bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš kairės pusės) vietoje, 

suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 20 iki 

500 kreditų esant 10 kreditų statymui. 

• Surinkus 3 Deimanto simbolius bet kurioje pirmo, antro ir trečio būgno vietoje, suteikiamas 

atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 20 iki 200 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 40 iki 1000 kreditų 

esant 10 kreditų statymui. 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra lošiamas 

9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. 

Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio 

laimėjimas kreditais: 

Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

3X   1-20 

4X   1-60 

5X   1-160 

3X   1-40 

4X   1-120 

5X   1-320 

3X   1-100 

4X   1-200 

5X   1-800 

3X   1-200 

4X   1-400 

5X   1-1600 

 

3X   1-20 

4X   1-80 

5X   1-200 

3X   1-40 

4X   1-160 

5X   1-400 

3X   1-100 

4X   1-400 

5X   1-1000 

3X   1-200 

4X   1-800 

5X   1-2000 

 

3X   1-40 

4X   1-120 

5X   1-320 

3X   1-80 

4X   1-240 

5X   1-640 

3X   1-200 

4X   1-600 

5X   1-1600 

3X   1-400 

4X   1-1000 

5X   1-2000 

 

3X   1-40 

4X   1-160 

5X   1-400 

3X   1-80 

4X   1-320 

5X   1-800 

3X   1-200 

4X   1-800 

5X   1-2000 

3X   1-400 

4X   1-1200 

5X   1-2000 

 

3X   1-80 

4X   1-200 

5X   1-500 

3X   1-160 

4X   1-400 

5X   1-1000 

3X   1-400 

4X   1-1000 

5X   1-2000 

3X   1-800 

4X   1-1600 

5X   1-2000 

 

3X   1-80 

4X   1-240 

5X   1-600 

3X   1-160 

4X   1-480 

5X   1-1200 

3X   1-400 

4X   1-1200 

5X   1-2000 

3X   1-800 

4X   1-2000 

5X   1-2000 



Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

3X   1-120 

4X   1-320 

5X   1-800 

3X   1-240 

4X   1-540 

5X   1-1600 

3X   1-600 

4X   1-1400 

5X   1-2000 

3X   1-1200 

4X   1-2000 

5X   1-2000 

 

3X   1-120 

4X   1-320 

5X   1-800 

3X   1-240 

4X   1-640 

5X   1-1600 

3X   1-600 

4X   1-1600 

5X   1-2000 

3X   1-1200 

4X   1-2000 

5X   1-2000 

 

3X   1-240 

4X   1-400 

5X   1-1000 

3X   1-480 

4X   1-800 

5X   1-2000 

3X   1-1200 

4X   1-2000 

5X   1-2000 

3X   1-2000 

4X   1-2000 

5X   1-2000 

 

3X   1-240 

4X   1-500 

5X   1-1000 

3X   1-480 

4X   1-1000 

5X   1-2000 

3X   1-1200 

4X   1-2000 

5X   1-2000 

3X   1-2000 

4X   1-2000 

5X   1-2000 

 

Rizikos lošimas: 

 
• Esant laimėjimui Pagrindinio lošimo metu, galima rizikuoti laimėjimu lošiant Rizikos lošimą. 

• Jei Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos lošimas bus pradėtas 

automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jei Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 10 kreditų 

statymas, tai Rizikos lošimas pradedamas paspaudus besisukančios ruletės ratą (paspaudus „Start“, 

„Max Start“ ar „Bet“ bus pradėtas Antrojo ekrano lošimas). 

 

 
• Pasirinkdami vieną iš aktyvių žalios spalvos sričių rizikuojate esamu laimėjimu tam, kad jį būtų 

galima padidinti 2, 3 ar 4 kartus. Rizikuoti galima tol, kol galimas laimėjimas yra mažesnis nei 200 ar 

2000 kreditų, atlikus atitinkamai 1 ar 10 kreditų statymą Pagrindiniame lošime. 

• Jei nenorima lošti Rizikos lošimo, spausti „Start“, „Max Start“, „Bet“ ar „Collect“. 

• Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime), kai 

surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas mygtukas 



„Collect“, kai pralaimima Rizikos lošime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai. 

 

 
4.46. „Džekas Laimi“ („JackWin“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 

Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais bei ypatingais simboliais. Lošimas 

pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galima rizikuoti Rizikos lošime. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galima laimėjimą pervesti į laukelį 

„Bank“ (paspaudus „Start“, „Max Start“ arba „Bet“ mygtukus) ir lošti Antrojo ekrano lošimą. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje arba 10 kreditų 

penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelio. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius 

gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

Simbolis 
1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 
Simbolis 

1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 

10 20 

 

 

20 40 

 

20 40 

 

 

40 80 

 

80 200 

 

 

200 2000 

 

20-200 40-1000 

    



 

• Atlikus 1 kredito statymą ir aktyvioje mokėjimo linijoje surinkus 2 Juokdario simbolius bus suteiktas 

atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų, o atlikus 10 kreditų statymą - nuo 20 iki 500 

kreditų. 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas lošiamas 5 

mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 arba 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. 

Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio 

laimėjimas kreditais: 

 

Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

1-80 1-160 1-200 1-400 

 

1-100 1-200 1-400 1-800 

 

1-140 1-260 1-500 1-1000 

 

1-160 1-300 1-600 1-1200 

 

1-280 1-500 1-1200 1-2000 

 

1-300 1-600 1-1400 1-2000 

 

1-400 1-800 1-1600 1-2000 



 

1-500 1-1000 1-2000 1-2000 

 

• Atlikus 40 kreditų statymą, viduriniame būgne esantis Karūnos simbolis padeda sudaryti 

laimintį simbolių derinį. Atlikus 100 arba 200 kreditų statymą, bet kuriame būgne esantis 

Karūnos simbolis padeda sudaryti laimintį simbolių derinį. 

• Surinkus 3 Jack Win simbolius vienoje iš mokėjimo linijų, pradedamas Jack Win lošimas. Šio 

lošimo metu ekrane parodomos 3 dėžės, iš kurių vieną reikia pasirinkti, kad būtų gautas 

atsitiktinio dydžio laimėjimas. 

• Jeigu atlikto statymo dydis yra 20 kreditų, tuomet galimo laimėjimo dydis yra nuo 80 iki 500 kreditų; 

jeigu statymo dydis yra 40 kreditų - nuo 160 iki 1000 kreditų; jeigu statymo dydis yra 100 kreditų - nuo 

200 iki 2000 kreditų; jei statymo dydis yra 200 kreditų - nuo 400 iki 2000 kreditų. 

 

Rizikos lošimas: 

o Esant laimėjimui Pagrindinio lošimo metu, galima rizikuoti laimėjimu lošiant Rizikos lošimą. Jeigu 

Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos lošimas bus pradėtas automatiškai 

esant bet kokiam laimėjimui. Jeigu Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 10 kreditų statymas, tuomet 

Rizikos lošimas pradedamas paspaudus besisukančius Čirvų ir Pikų simbolius. 

o Pasirinkdami Čirvų arba Pikų simbolį rizikuojama esamu laimėjimu tam, kad jį būtų galima padidinti 

2 kartus. Atsivertus auksinei kortai ir jos simboliui sutapus su pasirinktu simboliu, laimėjimas 

padidinamas 2 kartus. Kitu atveju laimėjimas prarandamas. 

o Rizikos lošimo metu paspaudus „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ mygtuką pradedamas Antrojo ekrano 

lošimas, o paspaudus „Collect“ mygtuką esamas laimėjimas pervedamas į „Credits“ laukelį. 

o Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime), kai 

surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas mygtukas 

„Collect“, kai pralaimima Rizikos lošime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai. 

 

4.47. „Fredas ir Ugnis“ („FredNFire“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 

Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su antrojo ekrano lošimu bei ypatingu Ugnies simboliu. Lošimas 

pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir 

esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį „Bank“ ir galima pradėti lošti Antrojo ekrano lošimą. 



• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimų linijoje arba 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 

3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

Simbolis 
1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 
Simbolis 

1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 

10 20 

 

 

10 20 

 

40 40 

 

 

80 200 

 

200 2000 

 

 

10-200 20-400 

 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra lošiamas 

5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. 

Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais: 

Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

1-80 1-160 1-200 1-400 

 

1-120 1-240 1-300 1-600 

 

1-100 1-200 1-200 1-400 



Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

1-140 1-280 1-300 1-600 

 

1-180 1-360 1-400 1-800 

 

1-300 1-600 1-600 1-1200 

 

1-400 1-800 1-800 1-1600 

 

1-500 1-1000 1-2000 1-2000 

 

• Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą Antrojo ekrano lošime ir dešiniajame būgne 

pasirodžius Ugnies simboliui pradedamas Papildomas lošimas. 
 

Papildomas lošimas: 

 

• Papildomas lošimas pradedamas, kai Antrojo ekrano lošimo metu atlikus 100 ar 200 kreditų statymą 

dešiniajame būgne pasirodo Ugnies simbolis. Papildomo lošimo metu ekrane parodomi laukeliai su 

galimais laimėjimais ir keli laukeliai su Ugnies simboliu. Lošimo metu reikia nuspręsti, ar norima 

rizikuoti ir padidinti esamą Papildomo lošimo laimėjimą spaudžiant mygtuką „Start“, ar užbaigti 

Papildomą lošimą ir pasiimti esamą Papildomo lošimo laimėjimą paspaudžiant mygtuką „Stop“. 

Paspaudus mygtuką „Start“ aktyvaus (geltono) laukelio pozicija pasikeis nuo 1 iki 6 pozicijų. Jeigu 

laukelis su galimu laimėjimu taps aktyviu, tuomet Papildomo lošimo laimėjimas bus padidintas 

laukelyje nurodyta suma. Jei laukelis su Ugnies simboliu taps aktyviu, Papildomo lošimo laimėjimas 

bus prarastas ir Papildomas lošimas bus baigtas. 

Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime), kai 

surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas mygtukas 

„Collect“ arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.  



4.48. „Auksas Laimi“ („Gold Wins“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis 3 būgnų lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais bei ypatingais simboliais. Lošimas 

pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galima rizikuoti Rizikos lošime. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galima laimėjimą pervesti į laukelį 

„Bank“ (paspaudus „Start“, „Max Start“ arba „Bet“ mygtukus) ir lošti Antrojo ekrano lošimą. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimų linijoje ar 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 

3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

Simbolis 
1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 
Simbolis 

1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 

10 20 

 

 

10 20 

 

30 60 

 

 

40 80 

 

50 100 

 

 

200 2000 

 
• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas lošiamas 

pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, 5 mokėjimo linijose atliekant 20 kreditų statymą iš 

„Bank“ laukelyje esančių kreditų. Atlikus 40, 100 arba 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių 

kreditų, lošimas vykdomas 4 būgnuose su 5 mokėjimo linijomis pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš 

kairės pusės, ir 5 mokėjimo linijomis pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš dešinės pusės. 

Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio 



laimėjimas kreditais: 

 

Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

80 80 120 200 

 

80 80 120 200 

 

100 100 140 300 

 

100 100 140 300 

 

100 100 140 300 

 

140 140 180 400 

 

200 200 240 600 

 

400 400 600 800 



Simbolis 
20 kreditų 

statymas 

40 kreditų 

statymas 

100 kreditų 

statymas 

200 kreditų 

statymas 

 

800 800 880 1000 

 

2000 2000 2000 2000 

 

Ypatingi simboliai: 

 
• X2 simbolis. Atlikus 40, 100 arba 200 kreditų statymą ir pasirodžius X2 simboliui, laimėjimas 

dvigubinamas. 

• Deimanto simbolis. Atlikus 100 kreditų statymą Deimanto simbolis padeda sudaryti laimintį 

simbolių derinį pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, o atlikus 200 kreditų statymą - 

visuose būgnuose. 

• Esant laimėjimui Pagrindinio lošimo metu, galima rizikuoti laimėjimu lošiant Rizikos lošimą. Jeigu 

Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos lošimas bus pradedamas 

automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jeigu Pagrindinio lošimo metu buvo atliktas 10 kreditų 

statymas, tuomet Rizikos lošimas pradedamas paspaudus besisukančios ruletės ratą (spaudžiant „Start“, 

„Max Start“ arba „Bet“ pradedamas Antrojo ekrano lošimas). 

 

 
• Pasirinkus vieną iš aktyvių žalios spalvos sričių rizikuojama esamu laimėjimu tam, kad jis būtų 

padidintas 2, 3 arba 4 kartus. Rizikuoti galima tol, kol galimas laimėjimas yra mažesnis nei 200 ar 2000 

kreditų, atlikus atitinkamai 1 arba 10 kreditų statymą Pagrindiniame lošime. 

• Jeigu nenorima lošti Rizikos lošimo, spausti „Start“, „Max Start“, „Bet“ arba „Collect“. 

• Lošimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame lošime), kai 

surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame lošime), kai paspaudžiamas mygtukas 

„Collect“, kai pralaimima Rizikos lošime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai. 

 

 



 

4.49. „Laimingas Ūkis“ („Lucky Farm“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir 

papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo linijose. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį 

„Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 

3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

Simbolis 
1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 
Simbolis 

1 kredito 

statymas 

10 kreditų 

statymas 

 

200 2000 

 

 

20 40 

 

80 200 

 

 

20 40 

 

40 80 

 

 

10 20 

 
• Surinkus 2 Šieno vežimo simbolius bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš kairės 

pusės) vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų esant 1 kredito statymui 

ir nuo 20 iki 500 kreditų esant 10 kreditų statymui. Surinkus 3 Šieno vežimo simbolius bet kurioje 



pirmo, antro ir trečio būgno vietoje, suteikiamas atsitiktinio  dydžio laimėjimas nuo 20 iki 200 kreditų 

esant 1 kredito statymui ir nuo 40 iki 1000 kreditų esant 10 kreditų statymui. 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje "Bank". Šis lošimas yra lošiamas 

9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš "Bank" laukelyje esančių kreditų. 

Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio 

laimėjimas kreditais: 

 

 

 
• Kai būgne pasirodo ypatingas WILD simbolis , jis išsiplečia per visą būgno aukštį ir kiekviena 

pozicija būgne skaičiuojama kaip bet koks simbolis, išskyrus BONUS simbolį. Jei šiame būgnų sukime 

nėra laimėjimo, tai esant 40, 100 ir 200 statymui WILD simbolis išliks dar vieną sukimą. Tačiau, jei 

pasirenkamas didesnis statymas ar lošimas baigiasi, ypatingas WILD simbolis kitam sukimui neišliks. 

Pastaba: jei ypatingas WILD simbolis pasirodys esant 20 kreditų statymui ir nebus galima sudaryti jokio 

laimėjimo, tai simbolis liks neišplėstas. 

 

• Pasirodžius 3 Bonus simboliams pradedamas papildomas lošimas. Lošimo metu parodomas 

vėjo malūnas. Paspaudus mygtuką „Start“ išsukamas malūnas ir suteikiamas išsuktas prizas. 

 

4.50. „Mafija“ („Mafia“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 

Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
 Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 
 



Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir 

papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo linijose. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį 

„Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 

3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

Simbolis 
1 kredito 

statymas 

10 kreditų  

statymas 

 
Simbolis 

1 kredito 

statymas 

10 kreditų  

statymas 

 

200 2000 

 

 

20 40 

 

80 200 

 

 

10 20 

 

40 100 

 

 

10 20 

 
• Surinkus 2 Scatter simbolius bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš kairės pusės) 

vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 40 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 

20 iki 160 kreditų esant 10 kreditų statymui. Surinkus 3 Scatter simbolius bet kurioje pirmo, antro ir 

trečio būgno vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 20 iki 160 kreditų esant 1 kredito 

statymui ir nuo 40 iki 320 kreditų esant 10 kreditų statymui. 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra lošiamas 

9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. 

Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio 

laimėjimo kreditais: 



   
 

• WILD simbolis skaičiuojamas kaip bet koks simbolis, išskyrus „Bomb“ simbolį, ir padeda 

sudaryti laimintį simbolių derinį. 

• Užlaikymo funkcija  gali būti aktyvuota, esant 100 ir 200 kreditų statymui. Užlaikymo 

funkcija aktyvuojama, jei buvusiame būgnų sukime nebuvo laimėjimo ir užlaikymo funkcija buvo 

neaktyvi. Kai užlaikymo funkcija yra aktyvi, tai kitame būgnų sukime būgnas, kuriame yra WILD 

simbolis, nekeičia langelių pozicijos atliekant tokio paties dydžio statymą. Jei užlaikymo funkcija buvo 

aktyvuota esant 200 kreditų statymui, tai ji bus toliau aktyvi atliekant ir 100 kreditų statymą. 

 

• Bet kuriose būgnų vietose pasirodžius trims „Bomb“ simboliams inicijuojamas papildomas 

lošimas. Papildomo lošimo metu ekrane parodomi 6 lagaminai su viduje paslėptais prizais ir 

papildomo lošimo pabaigos žinute. Lošimo metu reikia pasirinkti lagaminus iki pasirenkamas 

lagaminas su papildomo lošimo pabaigos žinute. 



 

4.51. „Elfai“ („Elves“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir 

papildomu lošimu. Lošimas pradedamas atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo linijose. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį 

"Bank" ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 

3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

Simbolis 
1 kredito  

statymas 

10 kreditų  

statymas 

 

200 2000 

 

40 80 

 

20 60 

 

10 40 



Simbolis 
1 kredito  

statymas 

10 kreditų  

statymas 

 

5 40 

 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra lošiamas 

5 mokėjimo linijose esančiose pirmuose 3 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės atliekant 20 kreditų 

statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Atliekant 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ 

laukelyje esančių kreditų lošimas lošiamas 5 mokėjimo linijose esančiose pirmuose 3 būgnuose 

skaičiuojant iš kairės pusės ir 5 mokėjimo linijose esančiose pirmuose 3 būgnuose skaičiuojant iš 

dešinės pusės. 

• Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas 

kreditais: 

 

Simbolis 
20 kreditų  

statymas 

40 kreditų  

statymas 

100 kreditų  

statymas 

200 kreditų  

statymas 

 

1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 

 

1-800 1-800 1-1000 1-1000 

 

1-600 1-600 1-800 1-800 

 

1-200 1-200 1-400 1-440 

 

1-140 1-140 1-300 1-320 



Simbolis 
20 kreditų  

statymas 

40 kreditų  

statymas 

100 kreditų  

statymas 

200 kreditų  

statymas 

 

1-120 1-120 1-200 1-220 

 

1-100 1-100 1-120 1-140 

 

• Antrojo ekrano lošimo kairėje pusėje rodomos simbolių kopėčios, o virš jų galimo laimėti atsitiktinio 

dydžio prizo didžiausia vertė. Kiekvieno sukimo metu ši vertė keičiasi. Jei sustojus būgnams visi 

kopėčias sudarantys lošimo simboliai yra matomi būgnuose, tai kopėčios užpildomos šiais simboliais 

ir laimimas atsitiktinio dydžio prizas, kurio didžiausia galima vertė yra nurodyta virš kopėčių. 

• Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų ir pirmame būgne 

skaičiuojant iš dešinės pusės pasirodžius Elfo simboliui  , kuomet jis nėra laiminčios mokėjimo 

linijos dalis, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000 kreditų. Atlikus 200 kreditų 

statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų ir pirmame būgne skaičiuojant iš dešinės pusės pasirodžius 

Elfo simboliui, kuomet jis nėra laiminčios mokėjimo linijos dalis, suteikiamas atsitiktinio dydžio 

laimėjimas nuo 100 iki 2000 kreditų. 

• Mokėjimo linijoje surinkus 3 Skrynios simbolius  , pradedamas papildomas lošimas. 

Papildomo lošimo metu parodomos 3 skrynios su paslėptais atsitiktinio dydžio prizais. Pasirinkus vieną 

iš skrynių, suteikiamas joje slypėjęs prizas. 

 

 
4.52. „Ieškojimas“ („Quest“) 
 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 200 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 

Lošimo taisyklės: 

 
• Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir 

papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 5 laimėjimo linijose. 



Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį 

„Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas. 

• Pagrindinis lošimas lošiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10 kreditų 

statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės 

pusės surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais: 

 

 

 

• WILD simbolis   skaičiuojamas, kaip bet koks simbolis išskyrus MINI GAME simbolį, ir padeda 

sudaryti laimintį simbolių derinį. Jei mokėjimo linijoje išsidėstė 5 WILD simboliai, tai jie skaičiuojami 

kaip aukščiausios vertės simboliai. 

• Antrojo ekrano lošimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis lošimas yra lošiamas 

5 mokėjimo linijose atliekant 20 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų ir 9 mokėjimo 

linijose atliekant 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje 

surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais: 



 
 

 

• Atlikus 20 ar 40 kreditų statymą, WILD simbolis  skaičiuojamas kaip bet koks simbolis, išskyrus 

MINI GAME simbolį, ir padeda sudaryti laimintį simbolių derinį. Jei mokėjimo linijoje išsidėstė 5 

WILD simboliai, tai jie skaičiuojami kaip aukščiausios vertės simboliai. 

 

• Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą, X2 simbolis  skaičiuojamas kaip bet koks simbolis, išskyrus 

MINI GAME simbolį, ir padeda sudaryti laimintį simbolių derinį, kurio laimėjimo vertė 

padvigubinama. Jei mokėjimo linijoje išsidėstė 5 X2 simboliai, tai jie skaičiuojami kaip aukščiausios 

vertės simboliai. 

• Atlikus 40, 100 ar 200 kreditų statymą gali būti aktyvuota užlaikymo (HOLD) funkcija 

. Užlaikymo funkcija aktyvuojama, jei prieš tai buvusiame būgnų sukime nebuvo gautas laimėjimas ir 

nebuvo aktyvuota užlaikymo funkcija bei atliekamas didesnis nei 20 kreditų statymas. Jei užlaikymo 

funkcija yra aktyvi, tai kitame būgnų sukime būgnas, kuriame yra WILD ar X2 simbolis, nekeičia 

langelių pozicijos. 
 

• Pasirodžius 3, 4 ar 5 „MINI GAME“ simboliams  pradedamas Mažasis lošimas. Mažojo lošimo 

metu parodomi keturi akmenys, už kurių yra paslėpti prizai. Lošimo metu pasirinkus akmenį 

suteikiamas už jo buvęs prizas. 



 
4.53. „Vandenyno vakarėlis“ („Ocean Party“) 
 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji mažiausio ir didžiausio statymo 

suma: 
Min. 1 kreditas (kredito 

vertė – 0.05€) 
Maks. 10 kreditų 

Maksimali laimėjimo suma: 2000 kreditų 

 
Lošimo taisyklės 

 
• Tai klasikinis būgninis lošimas su rizikos ir antrojo ekrano lošimais, ypatingais simboliais ir 

papildomu lošimu. Lošimas pradedamas lošti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą 7 laimėjimo linijose. 

Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį 

„Bank“ ir atverčiamas Antrojo ekrano lošimas. 1 kredito vertė yra 0,05 €. 

• Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią 

galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“ ar lošimo menu parinktyse. 

• Visi laimėjimai sudaromi iš kairės į dešinę, išmokamas tik didžiausias laimėjimas esantis linijoje. 

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

„Scatter“ ir premijinio lošimo simbolį . 

• Lošimo metu bet kuriose būgnų pozicijose pasirodę 3 – 5 sklaidos simboliai suteikia laimėjimą pagal 

laimėjimo lentelę. 

• Lošimo metu 3, 4 ir 5 būgnuose pasirodžius 3 premijinio lošimo simboliams suteikiama premijinio 

lošimo funkcija. 

• Premijinio lošimo funkcijos pradžioje ekrane bus parodyta 15 lobių skrynių. Pasirenkant skrynias 

jos yra atveriamos ir suteikiamas atsitiktinio dydžio prizas, „Jackpot“ simbolis ar žemėlio simbolis. 

Surinkus 3 „Jackpot“ simbolius suteikimas atsitiktinio dydžio prizas iki 200 ar 2000 kreditų 

priklausomai nuo atlikto statymo pagrindiniame lošime – 1 ar 10 kreditų. Surinkus 3 žemėlapio 

simbolius suteikiamas antrojo lygio premijinis lošimas. Antrojo lygio lošime reikia pasirinkti kriaukles. 

Pasirenkant kriaukles jos yra atveriamos ir suteikiamas didelės vertės atsitiktinio dydžio laimėjimas. 

Lošimas tęsiamas tol, kol atverčiamos visos kriauklės ar atvėrus kriauklę pasirodo jūrų ežio simbolis. 

Premijinio lošimo funkcija baigiasi, kai atverčiamos 9 lobių skrynios, ar surinkus 3 „Jackpot“ simbolius, 

ar pasibaigus antrojo lygio lošimui.



 

4.54. „Mirusiųjų Diena“ („Dia de los Muertos“) 

 

 

Mirusiųjų Diena – 5 būgnų ir 20 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 gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Mirtinos Rožės Kerai („Charm of the Deadly Rose“) 

 

• Funkcijos metu, pasibaigus sukimui, 4–10 atsitiktinai parinktų simbolių pakeičiami tos pačios 

rūšies aukštos vertės simboliais arba įprastais „Wild“ simboliais. 

 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Iškritę 3 sklaidos simboliai 1, 3 ir 5 būgnuose aktyvuoja nemokamus sukimus. Prieš prasidedant 

nemokamiems sukimams, lošėjas renkasi vieną iš funkcijų: 

• „Lipnūs laukiniai simboliai“: lošėjui suteikiama 14 nemokamų sukimų, kurių metu iškritęs bet 

koks laukinis simbolis tampa lipniu ir išlieka savo pozicijoje iki funkcijos pabaigos; 

• „Mirtina rožė“: lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų, kurių metu kiekvienas iškritęs „Rožės“ 

simbolis tampa laukiniu simboliu ir gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos simbolį; 

• „Daugiklio laukinis simbolis“: lošėjui suteikiami 8 nemokami sukimai, kurių metu įprasti 

laukiniai simboliai 2, 3 ir 4 būgnuose gali turėti laimėjimo daugiklius x2 – x6. Jei iškrenta keli 

laukiniai simboliai su daugikliais, daugikliai sudauginami; 

• „Vudu prakeiksmas“: lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai, kurių metu įprasti laukiniai 

simboliai 2, 3 ir 4 būgnuose gali turėti laimėjimo daugiklius x2 – x6 ir iškritę išlieka savo pozicijoje 

iki nemokamų sukimų pabaigos. Jei iškrenta keli laukiniai simboliai su daugikliais, daugikliai 

sudauginami. 

• Jei nemokamų sukimų metu 1, 3 arba 5 būgnuose iškrenta 1 ar daugiau sklaidos simbolių, lošėjui 

atitinkamai suteikiami 1, 2 arba 3 papildomi nemokami sukimai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 0.50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100  € 



 

3. Reglamento priedo Nr. 2, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. 

įsakymu Nr. DIE-826, 2.1689–2.1720 punktai pripažįstami netekusiais galios. 

 

4. Reglamento priedo Nr. 2, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. DIE-84, 2.1154–2.1166 punktai pripažįstami netekusiais galios. 

 


