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1. „Super įkrautas 7“ („Super Charged 7s“) 

1.1. „Super įkrautas 7“ – 5 būgnų, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

1.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

1.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 430 000,00 EUR. 

1.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

1.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

1.6. „Deimanto“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“ ir „Ratas“. 

1.7. Iškritę 6 ar daugiau simboliai „Ratas“ suaktyvina rato funkciją. Ratas yra suskirstytas į 

segmentus, kuriuose yra nurodytos laimėjimo vertės. Rodyklei sustojus ties vienu iš segmentų, 

laimėjimo vertė, atvaizduojama segmente, yra padauginama iš atitinkamo daugiklio, atvaizduojamo 

daugiklių lentelėje. Funkcijos metu ratas negali būti suaktyvintas pakartotinai.  

1.8. 1, 3 ir 5 būgnuose iškritę 3 simboliai „Bonus“ suaktyvina 8 nemokamus sukimus. 

Nemokamų sukimų metu pakartotinai iškritę 3 simboliai „Bonus“, lošėjui suteikia papildomus 8 

nemokamus sukimus. 

2. „Auksinė išmintis“ („Golden Wisdom“) 

2.1. „Auksinė išmintis“ – 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

2.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

2.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 40,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 150 000,00 EUR. 

2.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

2.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

2.6. „Drakono“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Free Games“ ir „Auksinis 

Persikas“. „Drakono“ simbolis gali iškristi tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

2.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Pagrindinis prizas“ ir „Didelis 

prizas“. 

2.8. Simboliai „Auksinis persikas“ gali iškristi tik 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindinio žaidimo 

metu. Iškritę 6 ar daugiau simboliai „Auksinis persikas“ suaktyvina „Auksinių grynųjų“ funkciją, 

kurios metu lošėjui suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Visi funkciją suaktyvinę „Auksinio persiko“ 

simboliai yra užrakinami savo pozicijoje funkcijos metu, o tuščios pozicijos sukamos. Jei pakartotinių 
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sukimų metu iškrenta papildomi „Auksinio persiko“ simboliai, jie taip pat yra užrakinami savo 

pozicijoje, o pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Kiekvienas „Auksinio persiko“ simbolis 

lošėjui suteikia laimėjimą, kurio daugiklis gali būti x1, x2, x3, x5, x10, x25 arba x50 statymo sumos. 

Funkcija baigiasi, kai išnaudojami visi pakartotiniai sukimai arba kai visos pozicijos yra užpildytos 

„Auksinio persiko“ simboliais. Funkcijai pasibaigus, visos vertės, atvaizduojamos ant „Auksinio 

persiko“ simbolių yra surenkamos ir išmokamas laimėjimas. 

2.9. Pagrindinio žaidimo metu atsitiktinai gali būti suaktyvinta „Papildomų auksinių grynųjų“ 

funkcija, kurios metu 2, 3 ir 4 būgnuose pasirodo dideli „Auksinio persiko“ simboliai, kurie atitinka 

9 įprastus „Auksinio persiko“ simbolius, o lošėjui suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. „Auksinio 

persiko“ simboliai yra užrakinami savo pozicijoje funkcijos metu, o tuščios pozicijos sukamos. Jei 

pakartotinių sukimų metu iškrenta papildomi „Auksinio persiko“ simboliai, jie taip pat yra 

užrakinami savo pozicijoje, o pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Kiekvienas „Auksinio 

persiko“ simbolis lošėjui suteikia laimėjimą, kurio daugiklis gali būti x1, x2, x3, x5, x10, x25 arba 

x50 statymo sumos. Funkcija baigiasi, kai išnaudojami visi pakartotiniai sukimai arba kai visos 

pozicijos yra užpildytos „Auksinio persiko“ simboliais. Funkcijai pasibaigus, visos vertės, 

atvaizduojamos ant „Auksinio persiko“ simbolių yra surenkamos ir išmokamas laimėjimas. 

2.10. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Free Games“ suaktyvina 8 nemokamus sukimus, o 

nemokamų sukimų metu už kiekvieną iškritusį simbolį „1 Free Game“ lošėjui suteikiamas 1 

papildomas nemokamas sukimas. Nemokamų sukimų, 2 ir 4 būgnuose gali iškristi simbolis 

„Drakonas“ su x2 daugikliu. Šis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „1 Free Game“ ir 

„Bonus“. Už laimingus derinius, kuriuose yra „Drakonas“ su x2 daugikliu, išmokama dvigubai. 

2.11. „Bonus“ simbolis pasirodo tik nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu 

iškritę 3 simboliai „Bonus“ lošėjui suteikia „Mažą prizą“, 4 simboliai „Bonus“ lošėjui suteikia 

„Vidutinį prizą“, o 5 „Bonus“ suteikia „Pagrindinį prizą“. 

2.12. „Didelis prizas“ gali būti laimėtas atsitiktinai pagrindinio žaidimo metu. Taip pat 

„Didelis prizas“ lošėjui suteikiamas, jei „Auksinių grynųjų“ arba „Papildomų auksinių grynųjų“ 

funkcijos metu lošėjas užpildo visas 15 būgnų pozicijų „Auksinio persiko“ simboliais. 

3. „Mustango pinigai“ („Mustang Money“) 

3.1. „Mustango pinigai“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

3.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

3.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 250 000,00 EUR. 

3.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

3.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

3.6. „Žirgo“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Mustango pinigai“ ir „Moneta“. 

„Žirgas“ gali pasirodyti 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu. 

3.7. Simbolis „Moneta“ pakeičia visus simbolius išskyrus „Žirgas“ ir „Mustango pinigai“. 

„Moneta“ pasirodo 2 ir 4 būgnuose nemokamų sukimų metu. 

3.8. Simbolis „Mustango pinigai“ atitinka simbolį „Scatter“. 

3.9. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Mustango pinigai“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

Nemokamų sukimų metu simbolis „Mustango pinigai“ gali iškristi tik 3 būgne. Jei nemokamų sukimų 

metu 2 būgne iškrenta simbolis „Moneta“ ir tampa laimingo derinio dalimi, gautam laimėjimui 

atsitiktinai parenkamas x1 arba x2 laimėjimo daugiklis. Jei nemokamų sukimų metu 4 būgne iškrenta 

simbolis „Moneta“ ir tampa laimingo derinio dalimi, gautam laimėjimui atsitiktinai parenkamas x1 

arba x5 laimėjimo daugiklis. Jei 1 ar daugiau simbolių „Moneta“ yra laimingo derinio dalimi, 

laimėjimas už šį derinį yra dauginamas iš kiekvieno daugiklio parodyto ant simbolio „Moneta“. 
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Nemokamų sukimų metu iškritę 3 ar daugiau simbolių „Mustango pinigai“ lošėjui suteikia 5 

papildomus nemokamus sukimus. 

4. „Super krištolas 7“ („Super Crystal 7s“) 

4.1. „Super krištolas 7“ – 5 būgnų, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

4.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

4.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 24 000,00 EUR. 

4.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

4.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

4.6. „Deimanto Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“ ir „Ratas“. 

4.7. Simbolis „Bonus“ gali pasirodyti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Jis suaktyvina nemokamus 

sukimus. 

4.8. Iškritę 6 ar daugiau simboliai „Ratas“ suaktyvina rato funkciją. Ratas yra suskirstytas į 

segmentus, kuriuose yra nurodytos laimėjimo vertės. Rodyklei sustojus ties vienu iš segmentų, 

laimėjimo vertė, atvaizduojama segmente, yra padauginama iš atitinkamo daugiklio, atvaizduojamo 

daugiklių lentelėje. Funkcijos metu ratas negali būti suaktyvintas pakartotinai.  

4.9. 1, 3 ir 5 būgnuose iškritę 3 simboliai „Bonus“ suaktyvina 8 nemokamus sukimus. 

Nemokamų sukimų metu pakartotinai iškritę 3 simboliai „Bonus“, lošėjui suteikia papildomus 8 

nemokamus sukimus. 

5. „Erelis priešinasi“ („Eagle Bucks“) 

5.1. „Erelis priešinasi“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

5.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

5.3. Minimali statymo suma – 0,60 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 72 000,00 EUR. 

5.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

5.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

5.6. „Erelio“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Skydas“. 

5.7. Simbolis „Skydas“ atitinka simbolį „Scatter“ ir suaktyvina nemokamus sukimus. 

5.8. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Skydas“ atsitiktinai suaktyvina 10 nemokamų sukimų arba 

10 nemokamų sukimų su 5 būgne užlaikytu simboliu „Erelis“. Nemokamų sukimų metu „Erelio“ 

simbolis gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose, išskyrus tuomet, kai suaktyvinami sukimai su papildomu 5 

būgne užlaikytu „Ereliu“. Jei „Erelis“ iškrenta 2, 3 arba 4 būgnuose, nemokamų sukimų metu, visi 

simboliai tuose būgnuose yra pakeičiami „Erelio“ simboliais. Nemokamų sukimų metu už 2 simbolių 

„Akmeninė arka“ arba „Vilkas“ derinius laimėjimai neišmokami. Jei nemokamų sukimų metu 

iškrenta 3 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiami papildomi 5 nemokami sukimai. 

6. „Amazonės auksas“ („Amazon Gold“) 

6.1. „Amazonės auksas“ – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 
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6.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

6.3. Minimali statymo suma – 1,20 EUR. Maksimali statymo suma – 48,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 43 000,00 EUR. 

6.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

6.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

6.6. Lošime yra 2 rūšių „Wild“ simboliai: įprastas „Wild“ ir „Wild“ simbolis su daugikliais 

x1, x2 arba x5. Abiejų rūšių „Wild“ simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“. Įprastas 

„Wild“ simbolis gali iškristi 3, 4 ir 5 būgnuose. Nemokamų sukimų metu įprastas „Wild“ simbolis 

gali iškristi tik 3 būgne. „Wild“ su daugikliais gali iškristi 2 ir 4 būgnuose nemokamų sukimų metu. 

6.7. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Jei nemokamų 

sukimų metu 2 būgne iškrenta simbolis „Wild“ su daugikliu ir tampa laimingo derinio dalimi, gautam 

laimėjimui atsitiktinai parenkamas x1 arba x2 laimėjimo daugiklis. Jei nemokamų sukimų metu 4 

būgne iškrenta simbolis „Wild“ su daugikliu ir tampa laimingo derinio dalimi, gautam laimėjimui 

atsitiktinai parenkamas x1 arba x5 laimėjimo daugiklis. Jei 1 ar daugiau simbolių „Wild“ su daugikliu 

yra laimingo derinio dalimi, laimėjimas už šį derinį yra dauginamas iš kiekvieno daugiklio parodyto 

ant simbolio. Nemokamų sukimų metu iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ lošėjui suteikia 5 

papildomus nemokamus sukimus. 

7. „Ilgas ir laimingas gyvenimas“ („Long and Happy Life“) 

7.1. „Ilgas ir laimingas gyvenimas“ – 5 būgnų, 50 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

7.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

7.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 50,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 43 000,00 EUR. 

7.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

7.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

7.6. „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“, „Žibintas“ ir „+1 

nemokamas sukimas“. 

7.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Pagrindinis prizas“ ir „Didelis 

prizas“. 

7.8. „Žibinto“ simboliai visada pasirodo su ant jų nurodytu atsitiktiniu prizu, kurio vertė gali 

būti x200, x100, x50, x20, x15, x10, x5, x3, x2, x1 statymo sumos arba su nurodytu ant jų „Mažu 

prizu“, „Vidutiniu prizu“, arba „Pagrindiniu prizu“. Jei iškrenta 6 arba daugiau simbolių „Žibintas“, 

suaktyvinama „Pan Čang“ funkcija, kurios metu lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai. Visos 

vertės, atvaizduojamos ant „Žibinto“ simbolių surenkamos ir lošėjui išmokamas laimėjimas. Jei 

nemokamų sukimų metu iškrenta simbolis „+1 nemokamas sukimas“, lošėjui suteikiamas 1 

papildomas nemokamas sukimas, o kiekvienas prizas, nurodytas ant naujai iškritusio simbolio 

„Žibintas“ nemokamų sukimų metu, yra išmokamas. Simboliams, ant kurių yra nurodytas prizo 

pavadinimas („Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Pagrindinis prizas“) suteikiama atitinkamo prizo 

vertė.  

7.9. „Didelis prizas“ gali būti laimėtas „Laimingo žibinto“ Funkcijos metu, kuri yra 

suaktyvinama surinkus 15 „Žibinto“ simbolių su prizais ir prasideda „Pan Čang“ funkcijos pabaigoje. 

„Laimingo žibinto“ funkcijos metu „Didelis prizas“ gali būti laimėtas tik vieną kartą.  
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8. „Turtingas ir pašėlęs“ („Rich‘n‘Wild“) 

8.1. „Turtingas ir pašėlęs“ – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

8.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

8.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra statymo suma x 9 300 laimėjimo daugiklis. 

8.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

8.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

8.6. „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“. „Wild“ simbolis pasirodo 

3, 4 ir 5 būgnuose. 

8.7. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 12 nemokamų sukimų. Nemokamų 

sukimų metu simbolis „Scatter“ pasirodo tik 1 ir 5, o „Wild“ simbolis 2, 3 ir 4 būgnuose. Iškritę 2 

simboliai „Scatter“ lošėjui suteikia papildomus 3 nemokamus sukimus. Funkcijos metu atsiranda 

naujas simbolis „Turtingas ir pašėlęs“, kuris gali pasirodyti tik 1 ir 5 būgnuose suaktyvindamas 

„Turtingo ir pašėlusio“ funkciją. Jei funkcija „Turtingas ir pašėlęs“ yra suaktyvinama, tolimesni 

sukimai yra žaidžiami šios funkcijos režimu. „Turtingo ir pašėlusio“ funkcijos metu iškritę simboliai 

„Wild“ yra užrakinami ir išlieka savo pozicijoje iki funkcijos pabaigos, o „simboliai „Turtingas ir 

pašėlęs“ daugiau nepasirodo. 

9. „Auksinis jautis“ („Golden Ox“) 

9.1. „Auksinis jautis“ – 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

9.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

9.3. Minimali statymo suma – 1,25 EUR. Maksimali statymo suma – 50,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 250 000,00 EUR. 

9.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

9.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

9.6. „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Free Games“ ir „Auksinis jautis“. 

„Wild“ simbolis pasirodo 2, 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu. 

9.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Pagrindinis prizas“ ir „Didelis 

prizas“. 

9.8. Simboliai „Auksinis jautis“ pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindinio lošimo metu. 

Pagrindinio lošimo metu iškritę 6 ar daugiau simbolių „Auksinis jautis“ suaktyvina „Auksinių 

grynųjų“ funkciją, kurios metu lošėjui suteikiami 3 nemokami sukimai. Visi funkciją suaktyvinę 

„Auksinio jaučio“ simboliai yra užrakinami savo pozicijoje funkcijos metu, o tuščios pozicijos 

sukamos. Jei pakartotinių sukimų metu iškrenta papildomi „Auksinio jaučio“ simboliai, jie taip pat 

yra užrakinami savo pozicijoje, o pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Kiekvienas „Auksinio 

jaučio“ simbolis lošėjui suteikia laimėjimą, kurio daugiklis gali būti x1, x2, x3, x5, x10, x25 arba x50 

statymo sumos. Funkcija baigiasi, kai išnaudojami visi pakartotiniai sukimai arba kai visos pozicijos 

yra užpildytos „Auksinio jaučio“ simboliais ir laimimas „Didelis prizas“. Funkcijai pasibaigus, visos 

vertės, atvaizduojamos ant „Auksinio jaučio“ simbolių yra surenkamos ir išmokamas laimėjimas. 

9.9. Pagrindinio žaidimo metu atsitiktinai gali būti suaktyvinta „Papildomų auksinių grynųjų“ 

funkcija, kurios metu 2, 3 ir 4 būgnuose pasirodo dideli „Auksinio jaučio“ simboliai, kurie atitinka 9 

įprastus „Auksinio jaučio“ simbolius, o lošėjui suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. „Auksinio jaučio“ 

simboliai yra užrakinami savo pozicijoje funkcijos metu, o tuščios pozicijos sukamos. Jei pakartotinių 
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sukimų metu iškrenta papildomi „Auksinio jaučio“ simboliai, jie taip pat yra užrakinami savo 

pozicijoje, o pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Kiekvienas „Auksinio jaučio“ simbolis 

lošėjui suteikia laimėjimą, kurio daugiklis gali būti x1, x2, x3, x5, x10, x25 arba x50 statymo sumos. 

Funkcija baigiasi, kai išnaudojami visi pakartotiniai sukimai arba kai visos pozicijos yra užpildytos 

„Auksinio jaučio“ simboliais ir laimimas „Didelis prizas“. Funkcijai pasibaigus, visos vertės, 

atvaizduojamos ant „Auksinio jaučio“ simbolių yra surenkamos ir išmokamas laimėjimas. 

9.10. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Free Games“ suaktyvina 8 nemokamus sukimus. „Wild“ 

ir „Wild Bonus“ simboliai pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose ir gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius: 

9.11. Iškritę 8 arba 9 simboliai „Wild Bonus“ lošėjui suteikia „Pagrindinį prizą“; 

9.12. Iškritę 6 arba 7 simboliai „Wild Bonus“ lošėjui suteikia „Vidutinį prizą“; 

9.13. Iškritę 4 arba 5 simboliai „Wild Bonus“ lošėjui suteikia „Mažą prizą“. 

9.14. „Didelis prizas“ gali būti laimėtas atsitiktinai pagrindinio žaidimo metu. Taip pat 

„Didelis prizas“ lošėjui suteikiamas, jei „Auksinių grynųjų“ arba „Papildomų auksinių grynųjų“ 

funkcijos metu lošėjas užpildo visas 15 būgnų pozicijų „Auksinio jaučio“ simboliais. 

10. „Dvigubink pinigus“ („Twice the Money“) 

10.1. „Dvigubink pinigus“ – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

10.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

10.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma yra statymo suma x 9 000 laimėjimo daugiklis. 

10.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

10.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

10.6. Simbolis „Dinamitas“ atitinka simbolį „Wild“ ir gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus 

„Auksas“. Simbolis „Dinamitas“ gali pasirodyti 3, 4 ir 5 būgnuose. Simbolis „Dinamitas“ gali turėti 

laimėjimo daugiklį nemokamų sukimų bei „Dvigubo mėnulio“ funkcijų metu. 

10.7. Simbolis „Auksas“ atitinka simbolį „Scatter“. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Auksas“ 

suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu simbolis „Dinamitas“ su daugikliu gali 

pasirodyti 3 būgne ir pakeisti bet kuriuos kitus simbolius išskyrus „Auksas“ ir įprastus simbolius 

„Dinamitas“. Įprastas simbolis „Dinamitas“ nemokamų sukimų metu pasirodo 2 ir 4 būgnuose. Jei 

simbolis „Dinamitas“ su daugikliu nemokamų sukimų metu arba „Dvigubo mėnulio“ funkcijos metu 

yra laimingo derinio dalimi, laimėjimui yra taikomas daugiklis tokia tvarka: 

10.7.1. Nuo 1 iki 4 sukimo daugiklis yra x2; 

10.7.2. Nuo 5 iki 8 sukimo daugiklis yra x4; 

10.7.3. Nuo 9 ir daugiau, daugiklis yra 8. 

10.8. Jei nemokamų sukimų metu iškrenta 3 ar daugiau simbolių „Auksas“, suaktyvinama 

„Dvigubo mėnulio“ funkcija, o lošėjui suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai. Suaktyvinus 

funkciją, visi likę nemokami sukimai žaidžiami jos režimu. Simbolis „Dinamitas“ su daugikliu gali 

pasirodyti 3 būgne ir pakeisti bet kuriuos kitus simbolius išskyrus „Auksas“ ir įprastus simbolius 

„Dinamitas“. Įprastas simbolis „Dinamitas“ „Dvigubo mėnulio“ Funkcijos metu pasirodo 2 ir 4 

būgnuose. Simboliai „Auksas“ „Dvigubo mėnulio“ funkcijos metu nepasirodo. 

11. „Karališka gulbė“ („Royal Swan“) 

11.1. „Karališka gulbė“ – 5 būgnų, 50 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

11.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 
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11.3. Minimali statymo suma – 2,00 EUR. Maksimali statymo suma – 40,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 30 000,00 EUR. 

11.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

11.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

11.6. Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ ir „Keturkampio 

premija“. Simbolis „Wild“ gali pasirodyti 3, 4 ir 5 būgnuose. 

11.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Didelis prizas“ ir „Pagrindinis 

prizas“. 

11.8. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų su atsitiktai 

parenkama funkcija: 

11.8.1. „Princesės“ ir „Auksinės žuvelės“ simboliai 2, 3 ir 4 būgnuose pakeičiami simboliais 

„Wild“; 

11.8.2. „Princesės“, „Auksinės žuvelės“ ir ‚Perlo“ simboliai 2, 3 ir 4 būgnuose pakeičiami 

simboliais „Wild“; 

11.8.3. „Princesės“, „Auksinės žuvelės“, ‚Perlo“ ir „Arkos“ simboliai 2, 3 ir 4 būgnuose 

pakeičiami simboliais „Wild“; 

11.8.4. „Princesės“, „Auksinės žuvelės“, ‚Perlo“, „Arkos“ ir „Lotoso“ simboliai 2, 3 ir 4 

būgnuose pakeičiami simboliais „Wild“. 

Simbolis „Wild“ nemokamų sukimų metu pasirodo 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Simbolis „Wild“ 5 

būgne pasirodo per visas būgno pozicijas. Nemokamų sukimų metu iškritę 2 simboliai „Scatter“ 

suteikia lošėjui papildomus 3 nemokamus sukimus. 

11.9. Prizų laimėjimai: 

11.9.1. „Pagrindinis pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų aukštos vertės 

simbolių derinys, kuriame nėra „Wild“ simbolių ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ 

simbolis.  

11.9.2. „Vidutinis pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų aukštos vertės simbolių 

derinys, kuriame mažiausiai 1 „Wild“ simbolis ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ 

simbolis.  

11.9.3. „Didelis pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų karališkos vertės simbolių 

derinys, kuriame nėra „Wild“ simbolių ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ simbolis.  

11.9.4. „Mažas pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų karališkos vertės simbolių 

derinys, kuriame mažiausiai 1 „Wild“ simbolis ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ 

simbolis. 

12. „Delfinai“ („Dolphins“) 

12.1. „Delfinai“ – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

12.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

12.3. Minimali statymo suma – 1,50 EUR. Maksimali statymo suma – 60,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 430 000,00 EUR. 

12.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

12.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

12.6. Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“. Simbolis „Wild“ 

pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindinio lošimo metu. 

12.7. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Simbolis 

„Wild“ nemokamų sukimų metu pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose. Nemokamų sukimų metu iškritę 3 ar 

daugiau simbolių „Scatter“ lošėjui suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus. 
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13. „Riaumojantys būgnai“ („Roaming Reels“) 

13.1. „Riaumojantys būgnai“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

13.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

13.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma yra 48 750,00 EUR. 

13.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

13.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

13.6. Simbolis „Liūtas“ atitinka „Wild“ simbolį ir gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus 

„Medis“. „Simbolis „Liūtas“ pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindinio žaidimo metu. 

13.7. Simbolis „Medis“ atitinka simbolį „Scatter“. Iškritę 3, 4 arba 5 simboliai „Medis“ 

atitinkamai suaktyvina 8, 12 arba 20 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu simbolis „Liūtas“ 

pasirodo 1, 3 ir 5 būgnuose. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Medis“ lošėjui suteikia 5 papildomus 

nemokamus sukimus. 

14. „Kristalo grynieji“ („Crystal Cash“) 

14.1. „Kristalo grynieji“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

14.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

14.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma yra 53 250,00 EUR. 

14.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

14.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

14.6. Simbolis „Doleris“ atitinka „Wild“ simbolį ir gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus 

„Deimantas“. Simbolis „Doleris“ pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindinio žaidimo metu. 

14.7. Simbolis „Deimantas“ atitinka simbolį „Scatter“. Iškritę 3 ar daugiau simbolių 

„Deimantas“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu simbolis „Doleris“ 

pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose. Jei simbolis „Doleris“ nemokamų sukimų metu yra laimingo derinio 

dalimi, laimėjimas yra dauginamas iš atsitiktinio daugiklio x2 arba x3. Jei 1 ar daugiau simbolių 

„Doleris“ yra laimingo derinio dalimi, laimėjimas už šį derinį yra dauginamas iš kiekvieno daugiklio 

parodyto ant simbolio „Doleris“. Simboliai „Tūzas“, „Karalius“, „Karalienė“, „Valetas“, „10“ ir „9“ 

nemokamų sukimų metu nepasirodo. Jei nemokamų sukimų metu iškrenta 3 ar daugiau simbolių 

„Deimantas“, lošėjui suteikiami papildomi 5 nemokami sukimai. 

15. „Grynųjų urvas“ („Cash Cave“) 

15.1. „Grynųjų urvas“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

15.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

15.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma yra 100 000,00 EUR. 

15.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 
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15.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

15.6. Simbolis „Meška“ atitinka „Wild“ simbolį ir gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus 

„Grynųjų urvas“. Simbolis „Meška“ pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindinio žaidimo metu. 

15.7. Simbolis „Grynųjų urvas“ atitinka simbolį „Scatter“. Iškritę 3 ar daugiau simbolių 

„Grynųjų urvas“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Simboliai „Meška“ nemokamų sukimų metu 

pasirodo 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Jei nemokamų sukimų metu 1 ar daugiau simbolių „Meška“ yra 

laimingo derinio dalimi, laimėjimas už šį derinį yra dauginamas iš „Meškos“ daugiklio, kuris yra 

nurodytas „Meškos“ daugiklių lentelėje, kurią galima rasti paspaudus mygtuką „i“. Nemokamų 

sukimų metu iškritę 3 ar daugiau simbolių „Grynųjų urvas“ lošėjui suteikia 5 papildomus nemokamus 

sukimus bei suaktyvina „Grynųjų urvo“ funkciją. Suaktyvinus šią funkciją, nemokami sukimai toliau 

žaidžiami jos režimu. „Grynųjų urvo“ funkcijos metu, pakartotinai sukimai negali būti suaktyvinti. 

Simboliai „Grynųjų urvas“ funkcijos metu nepasirodo. 

16. „Veiksmo drakonai“ („Action Dragons“) 

16.1. „Veiksmo drakonai“ – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

16.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

16.3. Minimali statymo suma – 1,20 EUR. Maksimali statymo suma – 48,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 30 000,00 EUR. 

16.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

16.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

16.6. Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“, „Apskritimo“, „x2“, 

„x3“ ir „x5“ simbolius. „Wild“ simbolis pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose. 

16.7. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Nemokamų 

sukimų metu simbolis „Wild“ pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose. Simbolis „Apskritimas“ pasirodo tik 

nemokamų sukimų metu 1 ir 5 būgnuose, bei suaktyvina „Laimingo daugiklio premijos“ sukimus. 

Nemokamų sukimų metu 3 būgne pasirodo simboliai „x2“, „x3“ ir „x5“. Šie simboliai gali pakeisti 

bet kurį kitą simbolį. Simbolis „Wild“ „Laimingo daugiklio premijos“ sukimų metu pasirodo 2, 4 ir 

5 būgnuose. Laimingo daugiklio premijos“ pirmo sukimo metu pasirodo simbolis „x2“, antro sukimo 

metu – „x3“, trečio – „x5“. Kai simboliai „x2“, „x3“ arba „x5“ tampa laimingo derinio dalimi, 

laimėjimas yra dauginamas atitinkamai iš simbolio vertės x2, x3 arba x5. Pasibaigus „Laimingo 

daugiklio premijos“ sukimams, toliau tęsiami likę įprasti nemokami sukimai. Simboliai „Scatter“, 

„A“, „K“, „Q“, „J“, „10“ ir „9“ nepasirodo nemokamų sukimų bei „Laimingo daugiklio premijos“ 

metu. 

17. „Krakatoa“ („Krakatoa“) 

17.1. „Krakatoa“ – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

17.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

17.3. Minimali statymo suma – 0,90 EUR. Maksimali statymo suma – 36,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 130 000,00 EUR. 

17.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

17.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 
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17.6. Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus visų rūšių „Scatter“ simbolius. 

„Wild“ simbolis pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose. 

17.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Didelis prizas“, „Pagrindinis 

prizas“ ir „Didingas prizas“. 

17.8. „Laimingos pertraukos“ simbolis yra „Scatter“ simbolis. Šis simbolis pasirodo 

būgnuose kartu su ant jo nurodytais piniginiais prizais, kurių vertės yra x1, x2, x3, x5, x10, x20, x50 

arba x100 statymo sumos, arba prizų „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Didelis prizas“ ir 

„Pagrindinis prizas“ užrašais. Iškritę 6 ar daugiau „Laimingos pertraukos“ simbolių suaktyvina 

„Laimingos pertraukos“ funkciją su 6 nemokamais sukimais. Funkcijos pradžioje pasirodo 3 žiedai, 

kurie atsiduria ant atsitiktinių „Laimingos pertraukos“ simbolių. Nemokamų sukimų metu, šie žiedai 

juda ir atsitiktinai keičia savo pozicijas. Kuomet „Laimingos pertraukos“ simbolis atsiranda žiedo 

viduje, lošėjui yra suteikiamas prizas, kuris yra nurodytas tame simbolyje. Jei nemokamų sukimų 

metu žiedas atsiduria ant „+1 nemokamas sukimus“, „+2 nemokami sukimai“ arba „+3 nemokami 

sukimai“ simbolių, lošėjui suteikiami 1, 2 arba 3 papildomi nemokami sukimai. 

17.9. Iškritę 6 ar daugiau simbolių „Free Games“ suaktyvina nemokamų sukimų funkciją. 

Suteikiamų nemokamų sukimų skaičius yra lygus simbolių „Free Games“, kurie suaktyvino 

nemokamus sukimus, skaičiui. Nemokamų sukimų metu simbolis „Wild“ pasirodo 2, 3, 4 ir 5 

būgnuose. Simboliai „Wild“ su daugikliais x2 arba x3 pasirodo tik 3 būgne. 5 būgne „Wild“ simbolis 

pasirodo išsiplėtęs per visas to būgno pozicijas. Nemokamų sukimų metu iškritę 6 ar daugiau simbolių 

„Free Games“ pakartotinai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją. 

18. „Mustango pinigai super“ („Mustang Money Super“) 

18.1. „Mustango pinigai super“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

18.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

18.3. Minimali statymo suma – 2,00 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma yra 250 000,00 EUR. 

18.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

18.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

18.6. „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus „Scatter“ ir „Auksinė 

moneta“. Pagrindinio lošimo metu „Wild“ simbolis pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose. 

18.7. „Auksinės monetos“ simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus „Scatter“ ir 

„Wild“. „Auksinės monetos“ simbolis pasirodo 2 ir 4 būgnuose nemokamų sukimų metu. 

18.8. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų arba 10 

„Super“ nemokamų sukimų: 

18.8.1. Įprastų nemokamų sukimų metu simbolis „Wild“ pasirodo tik 3 būgne. 2 būgne 

iškritęs ir laimingo derinio dalimi tapęs „Auksinės monetos“ simbolis laimėjimą padaugina iš x1 arba 

x2 laimėjimo daugiklio. 4 būgne iškritęs ir laimingo derinio dalimi tapęs „Auksinės monetos“ 

simbolis laimėjimą padaugina iš x1 arba x5 laimėjimo daugiklio. Jei laimingame derinyje yra daugiau 

nei vienas „Auksinės monetos“ simbolis su laimėjimo daugikliais, laimėjimo daugikliai yra 

sudedami. Nemokamų sukimų metu iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui suteikia 5 

papildomus nemokamus sukimus. 

18.8.2. „Super“ nemokamų sukimų metu „Auksinės monetos“ simboliai pasirodo 2, 3 ir 4 

būgnuose. 2 būgne iškritęs ir laimingo derinio dalimi tapęs „Auksinės monetos“ simbolis laimėjimą 

padaugina iš x1 arba x2 laimėjimo daugiklio. 3 būgne iškritęs ir laimingo derinio dalimi tapęs 

„Auksinės monetos“ simbolis laimėjimą padaugina iš x1 arba x3 laimėjimo daugiklio. 4 būgne 

iškritęs ir laimingo derinio dalimi tapęs „Auksinės monetos“ simbolis laimėjimą padaugina iš x1 arba 

x5 laimėjimo daugiklio. Jei laimingame derinyje yra daugiau nei vienas „Auksinės monetos“ simbolis 
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su laimėjimo daugikliais, laimėjimo daugikliai yra sudedami. Nemokamų sukimų metu iškritę 3 ar 

daugiau simboliai „Scatter“, lošėjui suteikia 5 papildomus nemokamus sukimus. 

19. „Didingasis cirkas“ („Grand Circus“) 

19.1. „Didingasis cirkas“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

19.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

19.3. Minimali statymo suma – 0,50 EUR. Maksimali statymo suma – 80,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra statymo suma x 625 laimėjimo daugiklis. 

19.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

19.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

19.6. Visi „Wild“ simboliai gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus „Didingas cirkas“ ir 

„Laiminga pertrauka“. Pagrindinio lošimo metu „Wild“ simbolis pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose. 

19.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Didelis prizas“, „Pagrindinis 

prizas“ ir „Didingas prizas“. 

19.8. „Laimingos pertraukos“ simbolis yra „Scatter“ simbolis. Šis simbolis pasirodo 

būgnuose kartu su ant jo nurodytais piniginiais prizais, kurių vertės yra x1, x2, x3, x5, x10, x20, x25 

arba x50 statymo sumos, arba prizų „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Didelis prizas“, „Pagrindinis 

prizas“ ir „Didingas prizas“ užrašais. Iškritę 5 ar daugiau „Laimingos pertraukos“ simboliai 

suaktyvina „Laimingos pertraukos“ funkciją su 6 nemokamais sukimais. Funkcijos pradžioje 

pasirodo 3 žiedai, kurie atsiduria ant atsitiktinių „Laimingos pertraukos“ simbolių. Nemokamų 

sukimų metu, šie žiedai juda ir atsitiktinai keičia savo pozicijas. Kuomet „Laimingos pertraukos“ 

simbolis atsiranda žiedo viduje, lošėjui yra suteikiamas prizas, kuris yra nurodytas tame simbolyje. 

Jei nemokamų sukimų metu žiedas atsiduria ant simbolio „Papildoma pertrauka“, lošėjui suteikiamas 

dar vienas žiedas. Jei nemokamų sukimų metu vienas ar keli žiedai atsiduria ant simbolio „Papildoma 

pertrauka“, lošėjui suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas. 

19.9. „Didingo cirko“ simbolis taip pat yra „Scatter“ simbolis. Iškritę 5 ar daugiau „Didingo 

cirko“ simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. Suteikiamų nemokamų sukimų skaičius yra lygus 

simbolių „Didingas cirkas“, kurie suaktyvino nemokamus sukimus, skaičiui. Nemokamų sukimų 

metu simboliai „Wild“ pasirodo 2, 3, 4 ir 5 būgnuose, o simboliai „Wild“ su daugikliu x2 arba x3 

pasirodo 3 būgne. 5 būgne „Wild“ simbolis pasirodo išsiplėtęs per visas to būgno pozicijas. 

Nemokamų sukimu metu iškritę 5 ar daugiau „Didingo cirko“ simboliai pakartotinai suaktyvina 

nemokamų sukimų funkciją. 

20. „Kongo karalius“ („Congo King“) 

20.1. „Kongo karalius“ – 5 būgnų, 100 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

20.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

20.3. Minimali statymo suma – 4,00 EUR. Maksimali statymo suma – 80,00 EUR. Maksimali 

vieno lošimo laimėjimo suma yra 277 000,00 EUR. 

20.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo 

pradžios mygtuką. 

20.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. 

20.6. „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį išskyrus „Scatter“, „x3“ ir „x5“. 

Pagrindinio lošimo metu „Wild“ simbolis pasirodo 3, 4 ir 5 būgnuose. 
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20.7. Lošime yra prizai: „Mažas prizas“, „Vidutinis prizas“, „Didelis prizas“ ir „Pagrindinis 

prizas“. 

20.8. Iškritę 3 ar daugiau simbolių „Scatter“ suaktyvina 15 nemokamų sukimų. Nemokamų 

sukimų metu atsiranda 2 nauji simboliai „x3“ ir „x5“. Jei nemokamų sukimų metu bet kur būgnuose 

pasirodo simbolis „x3“, visi to sukimo laimėjimai yra patrigubinami. Jei nemokamų sukimų metu bet 

kur būgnuose pasirodo simbolis „x5“, visi to sukimo laimėjimai yra padauginami iš 5. 5 papildomi 

nemokami sukimai gali būti suaktyvinti iškritus 3 ar daugiau „Kongo karalius“ / „Wild“ simboliams. 

20.9. „Pagrindinis pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų aukštos vertės simbolių 

derinys, kuriame nėra „Wild“ simbolių ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ simbolis. 

„Vidutinis pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų aukštos vertės simbolių derinys, 

kuriame mažiausiai 1 „Wild“ simbolis ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ simbolis. 

„Didelis pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų karališkos vertės simbolių derinys, 

kuriame nėra „Wild“ simbolių ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ simbolis. „Mažas 

pizas“ laimimas, kai susidaro laimingas 5 vienodų karališkos vertės simbolių derinys, kuriame 

mažiausiai 1 „Wild“ simbolis ir yra tokios pat rūšies „Keturkampio premijos“ simbolis. 

______________ 


