PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DIE-925

UAB „Tete-a-tete“ kazino“
nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3
Priedas Nr. 4

1. Didelis blogas vilkas („Big Bad Wolf”)
Didelis blogas vilkas („Big Bad wolf“) – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 125 EUR (šimtas dvidešimt penki eurai).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“)
nuo 0,25 EUR iki 125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Statymo suma („Bet per line“) yra
lygi galutinio statymo sumai („Total bet“) padalintai iš lošimo linijų skaičiaus („Bet lines“) ir yra
naudojama apskaičiuojant laimėjimą.
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas
Statymas („Bet“) x 300

5x simbolis
Statymas („Bet“) x 150
4x simbolis
Statymas („Bet“) x 25
3x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas
Statymas („Bet“) x 250

5x simbolis
Statymas („Bet“) x 100
4x simbolis
Statymas („Bet“) x 15
3x simbolis
Statymas („Bet“) x 250
5x simbolis
Statymas („Bet“) x 100
4x simbolis
Statymas („Bet“) x 15
3x simbolis
Statymas („Bet“) x 200
5x simbolis
Statymas („Bet“) x 50
4x simbolis
Statymas („Bet“) x 15
3x simbolis
5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 100
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Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J”

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „J”

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J”

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10”

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „10”

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „10”

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius
„Scatter vilkas“ („Wolf Scatter“) ir „Mėnulis“,
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius,
paminėtus aukščiau.

5x Simbolis „Wild”

Statymas („Bet“) x 1000

4x Simbolis „Wild”

Statymas („Bet“) x 250

3x Simbolis „Wild”

Statymas („Bet“) x 50

2x Simbolis „Wild”

Statymas („Bet“) x 5

3 arba daugiau simbolių
„Scatter vilkas“ („Wolf
Scatter“)

Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų sukimų.
Papildomų sukimų metu vėl išsukus 3 arba
daugiau simbolių „Scatter vilkas“ („Wolf
Scatter“), laimima dar 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Mėnulis“ (tik
papildomų sukimų metu)

Papildomų sukimų metu surinkus 3 simbolius
„Mėnulis“ (gali būti išsukti per kelis sukimus),
laimimi 2 papildomi sukimai.

6x simbolis „Mėnulis“ (tik
papildomų sukimų metu)

Papildomų sukimų metu surinkus 6 simbolius
„Mėnulis“ (gali būti išsukti per kelis sukimus),
laimimi 2 papildomi sukimai, kurių laimėjimai
dvigubinami

„Atsikratantys būgnai“ („Swooping reels”) funkcija. Išsukus bet kurį laimingą derinį,
atsitiktine tvarka iš būgnų pašalinami keli laimingą derinį sudarę simboliai, o į jų vietas sukrenta virš
jų buvę simboliai. Funkcija baigiasi, kai simboliai nebesudaro laimingo derinio.
„Atsikratantys būgnai“ („Swooping reels“) funkcijos metu, išsukus bet kuriuos du
laiminčius derinius iš eilės, simbolis

virsta simboliu „Wild“. Išsukus keturis laimingus derinius
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iš eilės, simbolis

taip pat virsta simboliu „Wild“. Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės,

taip pat virsta simboliu „Wild“.

simbolis

2. Krištolinė karalienė („Crystal Queen”)
Krištolinė karalienė („Crystal Queen“) - 5 būgnų, 20-56 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100
EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5,00
5x simbolis

1,50
4x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

0,50
3x simbolis

4,00
5x simbolis

1,00
4x simbolis

0,40
3x simbolis

3,00
5x simbolis

0,80
4x simbolis

0,40
3x simbolis

2,40
5x simbolis

0,60
4x simbolis

0,30
3x simbolis
5x simbolis „A“

1,60

4x simbolis „A“

0,40

3x simbolis „A“

0,20

5x simbolis „K“

1,60
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis „K“

0,40

3x simbolis „K“

0,20

5x simbolis „Q“

1,20

4x simbolis „Q“

0,40

3x simbolis „Q“

0,20

5x simbolis „J”

1,20

4x simbolis „J”

0,40

3x simbolis „J”

0,20

5x simbolis „10”

1,20

4x simbolis „10”

0,40

3x simbolis „10”

0,20
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus

Simbolis „Wild“

Scatter“ ir simbolį „Spreading Wild“
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.

,

5,00
5x simbolis „Wild“

1,50
4x simbolis „Wild“

0,50
3x simbolis „Wild“
Simbolis „Spreading Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.
Išsukus šį simbolį, aplink jį atsiranda nuo 1 iki 5
papildomų simbolių „Wild“

3x simbolis „Bonus Scatter“

.

10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu lošimas
tampa 56 linijų.

Išsukus bet kurį laimintį derinį, šį derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietas sukrenta
simboliai, buvę virš jų. Ši funkcija tęsiasi tol, kol nebesusidaro laiminčių derinių. Po pirmojo simbolių
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pašalinimo ir naujų simbolių sukritimo į jų vietas, susidarius naujam laimingam deriniui, laimėjimas
dauginamas iš 2; po antrojo, laimėjimas dauginamas iš 3; po trečiojo, laimėjimas dauginamas iš 5.
3. Drakono šventykla („Dragon Shrine”)
Drakono šventykla („Dragon Shrine“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 2 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
2,50

5x simbolis
1,20
4x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
0,60

3x simbolis
2,00
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,50
3x simbolis
1,50
5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,40
3x simbolis
1,00
5x simbolis
0,60
4x simbolis
0,30
3x simbolis
5x simbolis „A“

0,80

4x simbolis „A“

0,50

3x simbolis „A“

0,30

5x simbolis „K“

0,70
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis „K“

0,40

3x simbolis „K“

0,20

5x simbolis „Q“

0,70

4x simbolis „Q“

0,40

3x simbolis „Q“

0,20

5x simbolis „J”

0,60

4x simbolis „J”

0,30

3x simbolis „J”

0,10

5x simbolis „10”

0,50

4x simbolis „10”

0,20

3x simbolis „10”

0,10
20,00

5x simbolis
4,00
4x simbolis
2,00
3x simbolis
0,30
2x simbolis
6,00
5x simbolis
2,00
4x simbolis
1,00
3x simbolis
0,20
2x simbolis
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Išsukus simbolius „Drakonas“ („Dragon“)
taip, kad jie apimtų visą pirmąjį
būgną, lošėjas laimi 3 papildomus sukimus, kurių metu visi simboliai „Drakonas“ („Dragon“) ir
„Wild“ išlieka savo vietose.
„Bonus scatter“ simbolis
gali pasirodyti parindinio žaidimo ir nemokamų sukimų
2, 3 ir 4 būgnuose. 3 „Bonus scatter“ simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.
„Wild“ simbolis
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“,
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.
4. Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild”)
Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo
automatas su papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra
96,38 %.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bendra statymo
suma“) nuo 0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X 5 60,00 €
X 4 15,00 €
X 3 2,00 €

X 5 60,00 €
X 4 15,00 €
X 3 2,00 €

X 5 25,00 €
X 4 6,00 €
X 3 1,00 €

X 5 25,00 €
X 4 6,00 €
X 3 1,00 €

X 5 20,00 €
X 4 5,00 €
X 3 1,00 €

X 5 20,00 €
X 4 5,00 €
X 3 1,00 €
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X 5 16,25 €
X 4 3,75 €
X 3 1,00 €

X 5 16,25 €
X 4 3,75 €
X 3 1,00 €

X 5 16,25 €
X 4 3,75 €
X 3 1,00 €

X5
X4
X3

5,00 €
1,00 €
0,25 €

5,00 €
1,00 €
0,25 €

X5
X4
X3

5,00 €
1,00 €
0,25 €

X5
X4
X3

Auksiniai vežimėliai atrakina Nykštukų specialias funkcijas, kai inicijuojami Auksinių
vežimėlių nemokami sukimai. Kiekvienas laimėjimas, kuris gaunamas iš nykštuko simbolio, papildo
Auksinio vežimėlio premijinės funkcijos matuoklę. Užpildžius matuoklę suteikiamas papildomas
Ausininis vežimėlis.
Stebuklingo veidrodžio funkcija suteikiama, kuomet Stebuklingas veidrodėlis sustoja bet
kurioje 3 būgno vietoje. Ši funkcija suteikia 300 papildomų „Sniego baltumo“ („Snow White“)
simbolių ir 2 pakartotinus sukimus
Trys

premijiniai simboliai inicijuoja Auksinių vežimėlių nemokamų sukimus. Iš viso

suteikiami 7 nemokami sukimai.

gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose.

5. Fėjų vartai („Fairy gate”)
„Fėjų vartai“ („Fairy Gate“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su
universaliaisiais fėjų pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,66
%.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bendra statymo
suma“) nuo 0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis Laimėjimas

X 5 20,00 €
X 4 5,00 €
X 3 1,00 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,00 €
0,50 €

X 5 15,00 €
X 4 3,75 €
X 3 1,00 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

X 5 10,00 €
X 4 3,00 €
X 3 1,00 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

X 5 10,00 €
X 4 3,00 €
X 3 1,00 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

Fėjų regalijos simbolis. Fėjų regalijos simbolis matomas tik ant papildomų būgnų per
universaliuosius pakartotinius fėjų sukimus arba per nemokamus sukimus. Fėjų regalijos simbolis
nurodo, kiek papildomų universaliųjų sukimų suteikiama sustojus būgnui.

Universalusis simbolis. Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus
papildomą „Scatter“ simbolį.

Papildomas „Scatter“ simbolis. Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą
paleidžia nemokamus sukimus. Papildomi „Scatter“ simboliai nesusiję su statymo eilutėmis ir gali
pasirodyti tik per pagrindinį lošimą ant 2, 3 ir 4 būgnų.

Nemokami sukimai. Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą paleidžia 10
nemokamų sukimų. Papildomi būgnai aktyvūs tol, kol baigiasi funkcija. Fėjų regalijos simboliai gali
būti matomi per kiekvieną sukimą. Per nemokamus sukimus fėjų regalijos simboliai suteikia
papildomų universaliųjų simbolių, tačiau nesuteikia nė vieno pakartotinio sukimo. Nemokamų
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sukimų funkcija lošiama tol, kol nebelieka nemokamų sukimų ir kol nebegalima jų pakartotinai
paleisti.

6. Džinės prisilietimas („Genie’s Touch”)
Džinės prisilietimas („Genie’s Touch”) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
12,50

5x simbolis
3,75

4x simbolis
1,25

3x simbolis
10,00

5x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
2,50

4x simbolis
1,00

3x simbolis
7,50

5x simbolis
2,00

4x simbolis
1,00

3x simbolis
6,00

5x simbolis
1,50

4x simbolis
0,75

3x simbolis
5x simbolis „Raudonas kristalas“

4,00

4x simbolis „Raudonas kristalas“

1,00

3x simbolis „Raudonas kristalas“

0,50
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis „Geltonas Kristalas“

4,00

4x simbolis „Geltonas Kristalas“

1,00

3x simbolis „Geltonas Kristalas“

0,50

5x simbolis „Rožinis kristalas“

3,00

4x simbolis „Rožinis kristalas“

1,00

3x simbolis „Rožinis kristalas“

0,50

5x simbolis „Žalias kristalas”

3,00

4x simbolis „Žalias kristalas”

1,00

3x simbolis „Žalias kristalas”

0,50

5x simbolis „Mėlynas kristalas”

3,00

4x simbolis „Mėlynas kristalas”

1,00

3x simbolis „Mėlynas kristalas”

0,50

5x simbolis „Baltas kristalas”

3,00

4x simbolis „Baltas kristalas”

1,00

3x simbolis „Baltas kristalas”

0,50

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius
„Bonus Scatter“ ir „Magiška lempa“ („Magic
Lamp“), padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį.

5x simbolis „Wild“

12,50

4x simbolis „Wild“

3,75

3x simbolis „Wild“

1,25

3x simbolis „Bonus Scatter“

10 papildomų sukimų. Gali būti išsuktas tik 2, 3
ir 4 būgnuose.

Simbolis „Magiška lempa“ („Magic Lamp“) Gali būti išsuktas tiek pagrindinio lošimo metu,
tiek papildomų sukimų metu visuose būgnuose,
išskyrus 5 būgną. Išsukus 3 arba daugiau
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
simbolių „Magiška lempa“, lošėjui atsiveria
premijinis lošimas (žr. 6.7 p.).

Premijinis lošimas („Genie‘s Touch Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba
daugiau simbolių „Magiška lempa“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, atsitiktine tvarka
parenkama po vieną simbolį, esantį šalia kiekvieno simbolio „Magiška lempa“. Vienu iš parinktų
simbolių taps likusieji parinkti simboliai, įskaitant ir simbolius „Magiška lempa“, padedant lošėjui
sudaryti laiminčius derinius.
7. Auksaplaukė ir laukiniai meškinai („Goldilock and the Wild bears”)
Auksaplaukė ir laukiniai meškinai („Goldilocks and the Wild Bears“) - 5 būgnų, 25 linijų
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
10,00

5x simbolis
4,00
4x simbolis
0,80
3x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
8,00

5x simbolis
3,00
4x simbolis
0,60
3x simbolis
8,00
5x simbolis
3,00
4x simbolis
0,60
3x simbolis
8,00
5x simbolis
3,00
4x simbolis
0,60
3x simbolis
5x simbolis „A“

4,00

4x simbolis „A“

2,00

3x simbolis „A“

0,20

5x simbolis „K“

4,00

4x simbolis „K“

1,00
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

3x simbolis „K“

0,20

5x simbolis „Q“

3,00

4x simbolis „Q“

0,60

3x simbolis „Q“

0,08

5x simbolis „J”

3,00

4x simbolis „J”

0,60

3x simbolis „J”

0,08

5x simbolis „10”

3,00

4x simbolis „10”

0,60

3x simbolis „10”

0,08
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus

Simbolis „Regular Wild“
simbolius „Multiplier Wild“

ir „Free spins Scatter“
,
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį.
40,00
5x simbolis „Regular Wild“
10,00
4x simbolis „Regular Wild“
2,00
3x simbolis „Regular Wild“
0,20
2x simbolis „Regular Wild“
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
simbolius „Free spins Scatter“

Simbolis „Multiplier Wild“
ir „Progress Scatter“

, padėdamas lošėjui sudaryti
laimintį derinį. Išsukus vieną simbolį

„Multiplier Wild“
laiminčiame derinyje, laimėjimas
dauginamas iš 2; išsukus du simbolius,
laimėjimas dauginamas iš 3; išsukus
tris simbolius, laimėjimas dauginamas
iš 4.
3x simbolis „Free spins Scatter“

Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų
sukimų.

3x simbolis „Progress Scatter“

Statymas („Bet“) x 3. Papildomų
sukimų metu išsukus tris simbolius
(gali būti išsukti per kelis sukimus)

(tik papildomuose
sukimuose)
„Progress Scatter“

, simbolis

tampa „Wild”, galinčiu
pakeisti bet kurį simbolį, padėdamas
sudaryti laimintį derinį likusiuose
papildomuose sukimuose. Surinkus 8
simbolius „Auksaplaukė mėlynam

fone“, simbolis
taip pat
tampa „Wild“ bei laimimi dar 2
papildomi sukimai. Surinkus 13
simbolių „Auksaplaukė mėlynam

fone“, simbolis
taip pat
tampa „Wild” bei laimimi dar 2
papildomi sukimai.
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8. Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“)
Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“) yra 5 būgnų, 3, 4, 4 ir 3 eilių bei 40 linijų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,60 EUR (šešiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma
– 45 EUR (keturiasdešimt penki eurai).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 0,60 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

3,00 €
0,30 €
0,20 €

X5
X4
X3

0,50 €
0,20 €
0,10 €

X5
X4
X3

0,40 €
0,20 €
0,10 €

X5
X4
X3

0,40 €
0,15 €
0,10 €

X5
X4
X3

0,30 €
0,15 €
0,05 €

X5
X4
X3

0,30 €
0,15 €
0,05 €

X5
X4
X3

0,15 €
0,08 €
0,02 €

X5
X4
X3

0,15 €
0,08 €
0,02 €

X5
X4
X3

0,10 €
0,05 €
0,03 €

X5
X4
X3

0,10 €
0,05 €
0,02 €
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X5
X4
X3

0,10 €
0,05 €
0,02 €

„Multiplier Wild“ simbolis kiekvienam lošimui turi atsitiktinio dydžio daugiklį.
Laimėjimas, esantis laiminčioje linijoje su „Multiplier Wild“ simboliu, padauginamas iš daugiklio
nurodyto „Multiplier Wild“ simbolyje. „Multiplier Wild“ simbolis pakeičia bet kokį simbolį išskyrus
Premijinio lošimo simbolį.

Nemokami sukimai inicijuojami išsukus 3 premijinio lošimo simbolius:

.
Lošimo metu iškritę 3 premijinio lošimo simboliai padvigubina laimėjimą.
Nemokamų sukimų metu iškritę 2 ar daugiau premijinio lošimo simboliai suteikia naujų
nemokamų sukimų arba papildomą „Wild“ simbolį.
9. Hot Sync („Hot Sync”);
Hot Sync – 3 eilių, 5 būgnų ir 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis „Deimantas”

25,00

4x simbolis „Deimantas”

6,25

3x simbolis „Deimantas”

1,25

5x simbolis „7”

15,00
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis „7”

5,00

3x simbolis „7”

1,00

5x simbolis „Žvaigždutė“

10,00

4x simbolis „Žvaigždutė“

3,75

3x simbolis „Žvaigždutė“

1,00

5x simbolis „Varpelis“

10,00

4x simbolis „Varpelis“

3,75

3x simbolis „Varpelis“

1,00

5x simbolis „Arbūzas“

6,25

4x simbolis „Arbūzas“

2,50

3x simbolis „Arbūzas“

0,50

5x simbolis „Slyva“

5,00

4x simbolis „Slyva“

2,00

3x simbolis „Slyva“

0,50

5x simbolis „Citrina“

5,00

4x simbolis „Citrina“

2,00

3x simbolis „Citrina“

0,50

5x simbolis „Vyšnios”

5,00

4x simbolis „Vyšnios”

2,00

3x simbolis „Vyšnios”

0,50

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
simbolius „Bonus Scatter“ ir „Hot
Sync Wild“, padėdamas lošėjui
sudaryti laimintį derinį.

5x simbolis „Wild”

50,00

4x simbolis „Wild”

12,50

3x simbolis „Wild”

2,50

2x simbolis „Hot Sync Wild“

1 papildomas sukimas.
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

3x simbolis „Bonus Scatter“

8 papildomi sukimai. Simbolis gali
būti išsuktas tik 2, 3 ir 4 būgnuose.

10. Šviečiantis („Illuminous”)
Šviečiantis („Illuminous“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo
suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“)
nuo 0,40 EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 2 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis

25,00

4x simbolis

7,50

3x simbolis

2,50

5x simbolis

10,00

4x simbolis

5,00

3x simbolis

1,50

5x simbolis

7,50

4x simbolis

3,00

3x simbolis

1,50

5x simbolis

7,50

4x simbolis

3,00

3x simbolis

1,50
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis „A“

4,00

4x simbolis „A“

1,50

3x simbolis „A“

0,50

5x simbolis „K“

4,00

4x simbolis „K“

1,50

3x simbolis „K“

0,50

5x simbolis „Q“

2,50

4x simbolis „Q“

1,00

3x simbolis „Q“

0,25

5x simbolis „J”

2,50

4x simbolis „J”

1,00

3x simbolis „J”

0,25

5x simbolis „10”

2,50

4x simbolis „10”

1,00

3x simbolis „10”

0,25

5x simbolis „9”

2,50

4x simbolis „9”

1,00

3x simbolis „9”

0,25

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
simbolį „Bonus Wild Scatter“,
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį.

5x simbolis „Wild”

25,00

4x simbolis „Wild”

7,50

3x simbolis „Wild”

2,50

5x simbolis „Bonus Wild Scatter“

25,00 ir 5 papildomi sukimai.
Papildomų sukimų metu išsuktas
kiekvienas papildomas simbolis
„Bonus Wild Scatter“ suteikia po
vieną persukimą.
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis „Bonus Wild Scatter“

7,50 ir 5 papildomi sukimai.
Papildomų sukimų metu išsuktas
kiekvienas papildomas simbolis
„Bonus Wild Scatter“ suteikia po
vieną persukimą.

3x simbolis „Bonus Wild Scatter“

2,50 ir 5 papildomi sukimai.
Papildomų sukimų metu išsuktas
kiekvienas papildomas simbolis
„Bonus Wild Scatter“ suteikia po
vieną persukimą.

2x simbolis „Bonus Wild Scatter“

1 papildomas sukimas. Papildomo
sukimo metu išsuktas simbolis „Bonus
Wild Scatter“ suteikia dar vieną
persukimą.

11. Juokdario smūgis („Joker Strike”)
„Juokdario smūgis“ („Joker Strike”) yra 3x5 būgnų, 10 eilučių vaizdo lošimo automatas
su „Joker Strike“ funkcija ir „Hi Roller“ režimais.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1,00 EUR:
Simbolis

Laimėjimas
X 4 30,00 €
X 3 10,00 €
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Simbolis

Laimėjimas
X 5 100,00 €
X 4 30,00 €
X 3 10,00 €
X 5 20,00 €
X 4 8,00 €
X 3 4,00 €
X 5 15,00 €
X 4 6,00 €
X 3 3,00 €
X 5 10,00 €
X 4 4,00 €
X 3 2,00 €
X5
X4
X3

4,00 €
2,00 €
1,20 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,50 €
1,00 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,50 €
1,00 €

X5
X4
X3

2,40 €
1,20 €
0,80 €

Kai žaidžiama „Hi Roller“ režimais, kiekvieno sukimo bendras laimėjimas rodomas
lauke LAIMĖJIMAS, o kaupiamasis laimėjimas už visus „Hi Roller“ sukimus rodomas lauke
BENDRAS LAIMĖJIMAS.
Simbolis

Laimėjimas
X 5 200,00 €
X 4 60,00 €
X 3 20,00 €
X 5 200,00 €
X 4 60,00 €
X 3 20,00 €
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Simbolis

Laimėjimas
X 5 40,00 €
X 4 16,00 €
X 3 8,00 €
X 5 30,00 €
X 4 12,00 €
X 3 6,00 €
X 5 20,00 €
X 4 8,00 €
X 3 4,00 €
X5
X4
X3

8,00 €
4,00 €
2,40 €

X5
X4
X3

6,00 €
3,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

6,00 €
3,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

4,80 €
2,40 €
1,60 €

Simbolis „Wild“. Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kuriuos simbolius. Simboliai „Wild“
yra tik ant išorinio rato žaidžiant „Hi Roller“ režimais, kurie turi „Wild Strike“ funkciją.

12. Elfo kalvos („Leprechaun Hills”)
Elfo kalvos („Leprechaun Hills“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,24 EUR (dvidešimt keturi euro centai). Maksimali statymo
suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,24
EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 2 EUR:
Simbolių derinys
Laimėjimas (EUR)
5x simbolis „Elfas“
50,00
4x simbolis „Elfas“
7,50
3x simbolis „Elfas“
1,00
5x simbolis „Pasaga“
20,00
4x simbolis „Pasaga“
3,75
3x simbolis „Pasaga“
0,50
5x simbolis „Dobilas“
20,0
4x simbolis „Dobilas“
3,75
3x simbolis „Dobilas“
0,50
5x simbolis „Musmirė“
10,00
4x simbolis „Musmirė“
2,50
3x simbolis „Musmirė“
0,50
5x simbolis „Gėrimas“
10,00
4x simbolis „Gėrimas“
2,50
3x simbolis „Gėrimas“
0,50
5x simbolis „A“
3,75
4x simbolis „A“
1,25
3x simbolis „A“
0,25
5x simbolis „K“
3,75
4x simbolis „K“
1,25
3x simbolis „K“
0,25
5x simbolis „Q“
3,00
4x simbolis „Q“
1,00
3x simbolis „Q“
0,25
5x simbolis „J”
3,00
4x simbolis „J”
1,00
3x simbolis „J”
0,25
5x simbolis „10”
3,00
4x simbolis „10”
1,00
3x simbolis „10”
0,25
Simbolis „Wild“
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį.
3x simbolis „Bonus
7 papildomi sukimai.
Scatter“
Surinkus bet kurį laimintį derinį iš 5 pirmųjų simbolių, paminėtų laimėjimų lentelėje,
suteikiamas vienas papildomas sukimas.
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13. Mayana („Mayanan”)
„Mayana“ („Mayana“) yra 3 būgnų x 3 eilių lošimo automatas, kuris pakartotinių
sukimų funkcijos metu pavirsta į 5 būgnų su skirtingu eilių skaičiumi (1-3-3-3-1, 2-3-3-3-2 ir 3-3-33-3, kur skaičiai nurodo eilių skaičių bugne) lošimu.
Statymai už kryptis pripažįstami laimėjusiais tada, kai bet kuriuose gretimuose
būgnuose parodomi sutampantys simboliai. Sutampantys simboliai bet kurioje padėtyje 3 ar daugiau
gretimų būgnų yra laimingas derinys.

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1,00 EUR:
Simbolis

Laimėjimas
X5
X4
X3

6,00 €
2,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,20 €
0,60 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,40 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,40 €
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Simbolis

Laimėjimas
X5
X4
X3

0,32 €
0,24 €
0,16 €

X5
X4
X3

0,32 €
0,24 €
0,16 €

X5
X4
X3

0,32 €
0,24 €
0,16 €

X5
X4
X3

0,32 €
0,24 €
0,16 €

3 ar daugiau gretimų simbolių pradinio sukimo metu aktyvuoja pakartotinio sukimo
funkciją.
13.7.1. 1-asis pakartotinis sukimas: Laimingi simboliai užrakinami, o būgnų išdėstymas – 13-3-3-1. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir
suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų krypčių laimėjimai padauginami iš daugiklio 1 .
13.7.2. 2-asis pakartotinis sukimas: Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 23-3-3-2. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir
suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų krypčių laimėjimai padauginami iš daugiklio 2 .
13.7.3. 3-iasis ir tolesni pakartotiniai sukimai: Papildomi simboliai užrakinami, o būgno
išdėstymas – 3-3-3-3-3. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai
užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų krypčių laimėjimai padauginami iš
daugiklio 3 . Jei nebėra papildomų užrakinamų simbolių, vietoje 3 k. daugiklio gali būti aktyvuojamas
„Mucha Mayana Multiplier“ premijinis lošimas.
14. Galingasis Artūras („Mighty Arthur”)
„Galingasis Artūras“ yra 3 eilių 5 būgnų, 20 statymo eilučių vaizdo lošimas. Lošimas
turi atsitiktinio išdėstymo, išsiplečiančių nekontroliuojamų simbolių ir nemokamų sukimų premijos
funkcijas.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas
X5
X4
X3

7,50 €
3,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

7,50 €
3,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

6,25 €
2,50 €
1,00 €

X5
X4
X3

4,00 €
2,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

4,00 €
2,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

4,00 €
2,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,25 €
0,25 €
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Simbolis

Laimėjimas
X5
X4
X3

2,50 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,25 €
0,25 €

Nekontroliuojamas Artūro simbolis gali pasirodyti 3 būgne tiek pagrindinio lošimo
metu, tiek nemokamų sukimų metu. Išsiplečia į gretimus būgnus, padarydamas juos
nekontroliuojamais.

Nekontroliuojamas Merlino simbolis: 3x1 nekontroliuojamas simbolis. Pasirodo 1, 2, 3,
4 ir 5 būgnuose tiek pagrindinio lošimo, tiek nemokamų sukimų metu. Sugeneruoja 2–6 papildomus
nekontroliuojamus simbolius, išdėstytus būgnuose atsitiktine seka. Pakeičia visus simbolius,
išskyrus: premijos simbolį.

Nekontroliuojamas simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: premijos simbolį,
nekontroliuojamą Artūro simbolį ir nekontroliuojamą Merlino simbolį.

Premijos simbolis pasirodo tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Premijos simbolis negalimas
nemokamų sukimų metu.
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Premijinis lošimas „Paslaptingasis bakstelėjimas“:
14.11.1. Bet kuriuo pagrindinio lošimo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro
pakaitiniam simboliui, yra galimybė, kad sustos visa eilė.
14.11.2. Bet kuriuo premijinio lošimo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro
pakaitiniam simboliui, visuomet sustos visa eilė.
Nemokamų sukimų funkcija suaktyvinama bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų padėtyje iškritus
trims premijos simboliams. Suaktyvinta nemokamų sukimų funkcija suteikia 10 nemokamų sukimų.
Nemokami lošimai yra žaidžiami esant tam pačiam eilutės statymui ir tam pačiam eilučių skaičiui
kaip ir lošimo, kurio metu jie buvo suaktyvinti. Premijos simbolis negalimas nemokamų sukimų
metu.

15. Šiaurinis dangus („Northern Sky”)
„Šiaurinis dangus“ („Northern Sky“) – tai 3 x 5 būgnų, 9 eilių lošimo automatas su
pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis Laimėjimas
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X 5 40,00 €
X 4 6,00 €
X 3 2,00 €

X 5 10,00 €
X 4 2,00 €
X 3 1,00 €

X5
X4
X3

5,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

2,00 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

1,50 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,50 €
0,20 €

Bet kuris laimintis derinys inicijuoja pakartotinio sukimo funkciją. Kiekvienas laimintis
derinys suteiks laimėjimą ir išlaikys savo poziciją. Visi simboliai, kurie nedalyvavo sudarant laimintį
derinį, bus pašalinti ir pakeisti kitais simboliais (pakartotinis sukimas). Nauji simboliai, kurie sudarė
laimintį derinį ar papildė esamą, išlaikys savo poziciją ir bus atliktas pakartotinis sukimas.
Pakartotiniai sukimai tęsis tol, kol nebebus sudarytas naujas laimintis derinys ar papildytas esamas.
10 nemokamų sukimų bus suteikta, kai viename lošime surenkami trys „Bonus Scatter“
simboliai

. Nemokami sukimai žaidžiami tik su žvėrelių simboliais.

16. Fenikso saulė („Phoenix Sun”)
Fenikso saulė („Phoenix Sun“) – 3 eilių, 5 būgnų ir 243 variantų (pagrindiniame lošimo
etape) lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami vienas
kitą, kaip parodyta žemiau:

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis

4,00

4x simbolis

2,00

3x simbolis

1,00

5x simbolis

3,00
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis

1,60

3x simbolis

1,00

5x simbolis

2,40

4x simbolis

1,20

3x simbolis

0,80

5x simbolis

2,40

4x simbolis

1,20

3x simbolis

0,80

5x simbolis

2,40

4x simbolis

1,20

3x simbolis

0,80

5x simbolis „A“

0,80

4x simbolis „A“

0,60

3x simbolis „A“

0,40

5x simbolis „K“

0,80

4x simbolis „K“

0,60

3x simbolis „K“

0,40

5x simbolis „Q“

0,80

4x simbolis „Q“

0,60

3x simbolis „Q“

0,40

5x simbolis „J”

0,80

4x simbolis „J”

0,60

3x simbolis „J”

0,40

5x simbolis „10”

0,80

4x simbolis „10”

0,60

3x simbolis „10”

0,40
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

Simbolis „Wild feniksas“ („Wild
Phoenix“)

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas
lošėjui sudaryti laimintį derinį. Negali
būti išsuktas papildomuose sukimuose.
Išsukus bet kurį laimintį derinį su
simboliu „Wild feniksas“ („Wild
Phoenix“), lošėjas laimi papildomą
sukimą.

5x simbolis „Wild feniksas“ („Wild
Phoenix“)

8 papildomi sukimai, kurių metu
laimėjimo linijų skaičius padidėja iki
7776 .

Simbolis „Wild”

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
simbolį „Wild feniksas“ („Wild
Phoenix“), padėdamas lošėjui sudaryti
laimintį derinį.

3x simbolis „Bonus Scatter“

10 papildomų sukimų.

5x simbolis „Drakonas“

6,00

4x simbolis „Drakonas“

2,00

3x simbolis „Drakonas“

1,00

2x simbolis „Drakonas“

0,20

17. Pied Piper („Pied Piper”)
„Pied Piper“ („Pied Piper“) – tai 4 x 5 būgnų, 40 eilių lošimo automatas su „Piper“
pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
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Specialieji simboliai:
17.7.1. Simbolis „Piper Wild“
- tai 4 x 1 formato laisvasis simbolis. Simbolis „Piper
Wild“ įjungia „Piper“ pakartotinių sukimų funkciją. „Piper Wild“ gali iškristi tik 3, 4 ir 5 būgnuose:
tiek žaidžiant pagrindinį, tiek ir nemokamų sukimų žaidimus. Simbolis „Piper Wild“ gali pakeisti bet
kurį simbolį, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“.
17.7.2. Pelės „Wild“ simbolis
gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Piper Wild“ bei
atskirąjį simbolį „Bonus“. Kai žaidžiami „Piper“ pakartotiniai sukimai, pelės „Wild“ simbolis juda
drauge su „Piper Wild“.
17.7.3. Atskirasis simbolis „Bonus“ – Trys atskirieji simboliai „Bonus“
, iškritę tuo
pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus sukimus. Atskirieji simboliai „Bonus“ nesiejami su statymo
eilėmis, jie gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose, tik žaidžiant pagrindinį žaidimą.
„Piper“ pakartotiniai sukimai. Jei būgnuose iškrenta visas simbolis „Piper Wild“,
suaktyvinama „Piper“ pakartotinių sukimų funkcija. Jis gali būti suaktyvintas ir pagrindiniame
žaidime, ir žaidžiant nemokamus sukimus. Su kiekvienu pakartotiniu sukimu simbolis „Piper Wild“
ir pelės „Wild“ simbolis, buvę būgnuose, perkeliami vienu būgnu kairėn. Pakartotinių sukimų
funkcija tęsiamas tol, kol baigus sukimą būgnuose tebėra simbolis „Piper Wild“. Kai simbolis „Piper
Wild“ iš būgnų išstumiamas, yra galimybė, jog jis bus sugrąžintas į dešiniausią poziciją, taip kartu
suteikdamas 5 papildomus pakartotinius sukimus. Kai žaidžiami „Piper“ pakartotiniai sukimai,
atskirųjų simbolių „Bonus“ nebūna.
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Paslaptingasis įjungimas iš naujo: kai žaidžiamas paskutinis „Piper“ pakartotinių
sukimų funkcijos sukimas, yra galimybė, kad bus suteiktas paslaptingasis suaktyvinimas iš naujo.
Tokiu atveju „Piper“ vėl grįžta į žaidimą dešiniausiame būgne ir suteikiami dar 5 pakartotiniai
sukimai.

Nemokami sukimai. Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu,
suteikia 10 nemokamų sukimų. Kiekvieno sukimo metu būgnuose garantuotai atsiranda 1–6 pelių
„Wild“ simboliai.

Paslaptingasis pakartotinių sukimų įjungimas. Po nemokamo sukimo gali pasirodyti
paslaptingasis simbolis „Piper Wild“, taip suteikdamas funkcija „Piper Respins“.

18. Piratų žavesys („Pirate‘s Charm“)
„Piratų žavesys“ („Pirate’s Charm“) yra 3x5 būgnų, 243 statymo krypčių lošimo
automatas. „Piratų žavesys“ lošime naudojamas „Paslaptingo talismano“ simbolis, pakartotiniai
sukimai ir nemokami sukimai.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1,00 EUR:

Po kiekvieno sukimo visi matomi „Paslaptingo talismano“ simboliai pavirsta tuo pačiu
simboliu. „Paslaptingo talismano“ simbolis gali pavirsti bet kuriuo simboliu, išskyrus atskirąjį
simbolį „Bonus“.

Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus
sukimus. Atskirieji simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose.

Jei žaidžiant pagrindinį žaidimą „Paslaptingo talismano“ simboliai iškrenta ant 1, 2 ir 3
būgnų, įjungiama „Paslaptingo talismano“ pakartotinių sukimų funkcija. Visi „Paslaptingo
talismano“ simboliai užrakinami ir yra skiriamas pakartotinis sukimas. Jeigu pakartotinio sukimo
metu iškrenta vienas ar daugiau „Paslaptingo talismano“ simbolių, jie yra užrakinami ir yra skiriamas
papildomas pakartotinis sukimas. Kai žaidžiami pakartotiniai sukimai, atskirųjų simbolių „Bonus“
nebūna.
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Žaidžiant bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą yra galimybė, kad bus įjungtas
paslaptingas sukimas. Paslaptingo sukimo metu ant būgnų būna daugiau „Paslaptingo talismano“
simbolių, kurie padidina tikimybę įjungti pakartotinio sukimo funkciją.

Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina 10 nemokamų
sukimų. Nemokamų sukimų metu bet kokie iškritę „Paslaptingo talismano“ simboliai būna užrakinti
visą laiką, kol trunka nemokami sukimai.

Du papildomi nemokami sukimai yra skiriami už kiekvieną būgną, kuris visas yra
užpildytas „Paslaptingo talismano“ simboliais. Gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 papildomų
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimai funkcija žaidžiama tol, kol nemokamų sukimų nebelieka. Ši
funkcija negali būti įjungta iš naujo.

19. Rapunzelės bokštas („Rarunzel’s Tower”)
„Rapunzelės bokštas“ („Rapunzel’s Tower“) yra 5 būgnų, 20 fiksuotų statymo eilučių
vaizdo lošimo automatas. Žaidimui naudojami pakartotinių sukimų „Wilds“, kurie išlieka, kol
laimite, ir nemokamų sukimų premija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:

„Rapunzel Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: Premijos simbolį ir
pakartotinių sukimų „Wild“ simbolį.
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Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. 3+ pakartotinių
sukimų „Wild“ simbolių įjungia funkciją. Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai išlieka ir žaidimas
bus sukamas iš naujo, kol pasirodys laimėjimo derinys. Bet kokie papildomi pakartotinių sukimų
„Wild“ simboliai, pasirodantys naujo sukimo metu, taip pat išliks, kol baigsis funkcija. Pakartotinių
sukimų „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį.

3 premijos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Jei nemokami sukimai
suaktyvinami iš naujo, suteikiami 8 papildomi nemokami sukimai. Premijos simboliai gali iškristi 2,
3 ir 4 būgnuose.

„Tower“ funkcija – lipkite į bokštą, kad išgelbėtumėte Rapunzelę! Kiekvieną kartą, kai
ant būgnų pasirodo naujas pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis gavus nemokamų sukimų premiją,
jūs pakylate vienu laipteliu aukštyn į bokštą:
19.10.1. 10 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai.
19.10.2. 15 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai.
19.10.3. 20 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai.
19.10.4. 25 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai ir daugiklis padidėja 2 kartus. Daugiklis
padidėja 2 kartus ir visiems likusiems sukimams.

20. Aštriadantis („Razortooth”)
Aštriadantis („Razortooth“) - 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį simbolių derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis „Tigras”

8,00

4x simbolis „Tigras”

3,20

3x simbolis „Tigras”

1,60

5x simbolis „Mamutas”

4,00

4x simbolis „Mamutas”

1,60

3x simbolis „Mamutas”

1,00

5x simbolis „Raganosis“

3,00

4x simbolis „Raganosis“

1,00

3x simbolis „Raganosis“

0,60

5x simbolis „Paukštis“

2,00

4x simbolis „Paukštis“

0,80

3x simbolis „Paukštis“

0,40

5x simbolis „Lokys“

2,00

4x simbolis „Lokys“

0,80

3x simbolis „Lokys“

0,40

5x simbolis „Rožinis
kristalas”

1,00

4x simbolis „Rožinis
kristalas”

0,40

3x simbolis „Rožinis
kristalas”

0,12

5x simbolis „Geltonas
kristalas“

1,00

4x simbolis „Geltonas
kristalas“

0,40

3x simbolis „Geltonas
kristalas“

0,12

5x simbolis „Žalias
kristalas”

1,00
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis „Žalias
kristalas”

0,40

3x simbolis „Žalias
kristalas”

0,12

5x simbolis „Mėlynas
kristalas“

1,00

4x simbolis „Mėlynas
kristalas“

0,40

3x simbolis „Mėlynas
kristalas“

0,12

Simbolis „Wild
Razortooth“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį
„Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti
laimintį derinį.

3x simbolis „Bonus Scatter“ 5 papildomi sukimai. Kiekvieno sukimo metu
gali išsisukti iki dviejų simbolių „Wild
Razortooth“, kurie išsiplečia, apimdami visą
būgną.

21. Sakuros laimė („Sakura Fortune”)
Sakuros laimė („Sakura Fortune“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 2 EUR:
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
20,00

5x simbolis
3,00
4x simbolis
1,50
3x simbolis
10,00
5x simbolis
2,00
4x simbolis
1,00
3x simbolis
6,00
5x simbolis
2,00
4x simbolis
0,80
3x simbolis
4,00
5x simbolis
1,50
4x simbolis
0,60
3x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
4,00

5x simbolis
1,20
4x simbolis
0,60
3x simbolis
2,50
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,40
3x simbolis
2,50
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,40
3x simbolis
2,00
5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,30
3x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
2,00

5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,30
3x simbolis
Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui
sudaryti laimintį derinį. Du simboliai „Wild“,
išsisukę taip, kad apimtų visą būgną, suteikia du
papildomus sukimus. Kiekvienas papildomai
išsuktas simbolis „Wild“ suteikia dar po
papildomą sukimą. Papildomi sukimai baigiasi,
kai nebeišsisuka daugiau naujų „Wild“ simbolių.

3x simbolis „Bonus
Scatter“

Suteikia 7 papildomus sukimus. Papildomų
sukimų metu simbolis „Wild“ išsiplečia,
apimdamas visą būgną ir suteikia dar vieną
papildomą sukimą.

22. Antras smūgis („Second Strike”)
Antras smūgis („Second Strike“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“)
nuo 0,10 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis „Deimantas”

100,00

4x simbolis „Deimantas”

30,00

3x simbolis „Deimantas”

10,00

5x simbolis „7”

20,00

4x simbolis „7”

8,00

3x simbolis „7”

4,00

5x simbolis „Žvaigždutė“

15,00

4x simbolis „Žvaigždutė“

6,00

3x simbolis „Žvaigždutė“

3,00

5x simbolis „Varpelis“

10,00

4x simbolis „Varpelis“

4,00

3x simbolis „Varpelis“

2,00

5x simbolis „Arbūzas“

4,00

4x simbolis „Arbūzas“

2,00

3x simbolis „Arbūzas“

1,20

5x simbolis „Slyva“

3,00

4x simbolis „Slyva“

1,50

3x simbolis „Slyva“

1,00

5x simbolis „Vynuogės“

3,00

4x simbolis „Vynuogės“

1,50

3x simbolis „Vynuogės“

1,00

5x simbolis „Vyšnios”

2,40

4x simbolis „Vyšnios”

1,20

3x simbolis „Vyšnios”

0,80

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui
sudaryti laimintį derinį.

Išsukus bet kurį laimintį derinį, aplink lošimo būgnus pradeda suktis rodyklė, kuriai
sustojus ties bet kuriuo laimintį derinį sudariusiu simboliu, lošimo būgnuose atsiranda papildomi
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tokie patys simboliai, padedantys sudaryti daugiau laiminčių derinių. Jei laimintis derinys sudarytas
iš:
22.7.1. 3 vienodų simbolių – pridedami 6 papildomi simboliai;
22.7.2. 4 vienodų simbolių – pridedami 8 papildomi simboliai;
22.7.3. 5 vienodų simbolių – pridedama 10 papildomų simbolių.
23. Aukšti septynetai („Sevens High”)
„Aukšti septynetai“ („Sevens High“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys
Laimėjimas (EUR)
5x simbolis „Mėlynas 7“
2
4x simbolis „Mėlynas 7“
0,8
3x simbolis „Mėlynas 7“
0,4
5x simbolis „Žalias 7“
2
4x simbolis „Žalias 7“
0,8
3x simbolis „Žalias 7“
0,4
5x simbolis „Raudonas 7“
2
4x simbolis „Raudonas 7“
0,8
3x simbolis „Raudonas 7“
0,4
5x simbolis „Žvaigždutė“
1,6
4x simbolis „Žvaigždutė“
0,8
3x simbolis „Žvaigždutė“
0,4
5x simbolis „Varpelis“
1,6
4x simbolis „Varpelis“
0,8
3x simbolis „Varpelis“
0,4
5x simbolis „Vyšnios“
1
4x simbolis „Vyšnios“
0,4
3x simbolis „Vyšnios“
0,12
5x simbolis „Apelsinas“
1
4x simbolis „Apelsinas“
0,4
3x simbolis „Apelsinas“
0,12
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5x simbolis „Citrina“
4x simbolis „Citrina“
3x simbolis „Citrina“
5x simbolis „Slyva“
4x simbolis „Slyva“
3x simbolis „Slyva“
Visi simboliai „Wild“

1
0,4
0,12
1
0,4
0,12
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Free spins
Scatter“, padėdami lošėjui sudaryti laimintį derinį.

5x simbolis „Wild mėlynas 7“
20
4x simbolis „Wild mėlynas 7”
2
3x simbolis „Wild mėlynas 7”
0,8
5x simbolis „Wild žalias 7”
20
4x simbolis „Wild žalias 7”
2
3x simbolis „Wild raudonas 7”
0,8
5x simbolis „Wild raudonas 7”
20
4x simbolis „Wild raudonas 7”
2
3x simbolis „Wild raudonas 7”
0,8
5x simbolis „Wild auksinis”
20
4x simbolis „Wild auksinis”
2
3x simbolis „Wild auksinis”
0,8
3x simbolis „Free spins Scatter“ Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų sukimų. Išsukus 3
simbolius „Free spins Scatter” papildomų sukimų metu,
laimima dar 10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu
išsukus laiminčius derinius du kartus iš eilės, simboliai „7“
(mėlynas, žalias arba raudonas) virsta simboliais „Wild“ ir
laimimi dar 2 papildomi sukimai. Maksimalus papildomų
sukimų skaičius yra 6.
Išsukus bet kurį laimintį derinį, lošėjui suteikiamas papildomas sukimas („Sevens High
Respin“). Papildomi sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas laimintis derinys.
Išsukus bet kuriuos du laiminčius derinius iš eilės, simboliai „Mėlynas 7“ virsta
simboliais „Wild“, galinčiais pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“. Išsukus
keturis laimingus derinius iš eilės, simboliai „Žalias 7“ taip pat virsta simboliais „Wild“. Išsukus šešis
laimingus derinius iš eilės, „Raudonas 7“ taip pat virsta simboliu „Wild“. Septynetai išlieka
simboliais „Wild“ tol, kol nebeišsukamas laimingas derinys.
24. Spinionų paplūdimio vakarėlis („Spinions Beach Party”)
Spinionų paplūdimio vakarėlis („Spinions Beach Party“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
8,00

5x simbolis
2,00
4x simbolis
1,00
3x simbolis
6,00
5x simbolis
1,60
4x simbolis
0,60
3x simbolis
6,00
5x simbolis
1,60
4x simbolis
0,60
3x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
5,00

5x simbolis
1,20
4x simbolis
0,40
3x simbolis
5,00
5x simbolis
1,20
4x simbolis
0,40
3x simbolis
5x simbolis „A“

2,40

4x simbolis „A“

0,80

3x simbolis „A“

0,20

5x simbolis „K“

2,40

4x simbolis „K“

0,80

3x simbolis „K“

0,20

5x simbolis „Q“

2,40

4x simbolis „Q“

0,80

3x simbolis „Q“

0,20

5x simbolis „J”

2,40

4x simbolis „J”

0,80

3x simbolis „J”

0,20

5x simbolis „10”

2,40
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

4x simbolis „10”

0,80

3x simbolis „10”

0,20

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį. Simbolis gali būti išsuktas tik 1, 2, 3 ir 5
būgnuose.

5x simbolis „Wild”

20,00 ir papildomi sukimai („Spinions Sticky
Wild respin“), kurie baigiasi tada, kai nebeišsisuka
nei vienas „Wild“ simbolis. Pagrindinio sukimo
bei papildomų sukimų metu išsukti „Wild“
simboliai išlieka savo vietose.

4x simbolis „Wild”

4,80 ir papildomi sukimai („Spinions Sticky Wild
respin“), kurie baigiasi tada, kai nebeišsisuka nei
vienas „Wild“ simbolis. Pagrindinio sukimo bei
papildomų sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai
išlieka savo vietose.

3x simbolis „Wild”

1,20 ir papildomi sukimai („Spinions Sticky Wild
respin“), kurie baigiasi tada, kai nebeišsisuka nei
vienas „Wild“ simbolis. Pagrindinio sukimo bei
papildomų sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai
išlieka savo vietose.

3x simbolis „Bonus
Scatter“

10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu
išsukti „Wild“ simboliai išlieka savo vietose.
Simbolis gali būti išsuktas tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

25. Blogi bandytai („Sticky Bandits”)
„Blogi banditai“ („Sticky bandits“) – tai 5 būgnų, 30 statymo eilių lošimo automatas.
Šiame žaidime yra masyvieji simboliai „Wild“ ir nemokamų sukimų premija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,15 EUR (penkiolika euro centų). Maksimali statymo suma
– 90 EUR (devyniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,15
EUR iki 90 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1,50 EUR:

Masyvieji simboliai „Wild“ gali iškristi 2 ir 4 būgnuose. Jie uždengia gretimo būgno
pozicijas (į dešinę). Masyvieji simboliai „Wild“ veikia ir kaip simboliai „Wild“, ir kaip simboliai
„Bonus“. Jie gali pakeisti bet kuriuos simbolius.

Simbolis „Bonus“ gali iškristi tik 1 būgne. Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami
nemokami sukimai.
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Nemokamų sukimų premija suteikiama tada, kai bet kurioje 1 būgno vietoje iškrenta
simbolis „Bonus“, o 2 arba 4 būgne iškrenta simbolis „Wild“. Skiriami septyni nemokami sukimai.
Jei premijos suteikimo momentu kuriose nors būgnų pozicijose buvo simboliai „Wild“, jie ten ir
išlieka per visą premijos žaidimo trukmę. Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami
sukimai.

26. Lobių sala („Treasure Island”)
Lobių sala („Treasure Island“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo
suma – 100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,50
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
3,00

5x simbolis
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1,00
4x simbolis
0,50
3x simbolis
2,00
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,50
3x simbolis
2,00
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,50
3x simbolis
1,50
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,50
3x simbolis
1,50
5x simbolis
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0,40
4x simbolis
0,20
3x simbolis
5x simbolis „A“

1,20

4x simbolis „A“

0,30

3x simbolis „A“

0,10

5x simbolis „K“

1,00

4x simbolis „K“

0,20

3x simbolis „K“

0,06

5x simbolis „Q“

1,00

4x simbolis „Q“

0,20

3x simbolis „Q“

0,06

5x simbolis „J”

1,00

4x simbolis „J”

0,20

3x simbolis „J”

0,06

5x simbolis „10”

1,00

4x simbolis „10”

0,20

3x simbolis „10”

0,06

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius
„Bonus Scatter“ ir „Wild statinė“ („Barrel Wild“),
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.

5x simbolis „Wild”

10,00

4x simbolis „Wild”

2,00

3x simbolis „Wild”

0,60

Simbolis „Wild statinė“
(„Barrel Wild“)

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį.

59
2x simbolis „Wild statinė“
(„Barrel Wild“)

Išsukus du arba daugiau simbolių „Wild statinė“
(„Barrel Wild“), piratų laivas iššauna 2 arba 3
sviedinius. Jei sviediniai pataiko į simbolius
„Wild statinė“ („Barrel Wild“), jie sprogsta,
lošimo būgnus papildydami daugiau simbolių
„Wild“, galinčių pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus
simbolius „Bonus Scatter“ ir „Wild statinė“
(„Barrel Wild“).

Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams
„Bonus Scatter“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų
išsuktų „Bonus Scatter“ simbolių ir gali laimėti vieną iš šių laimėjimų:
26.7.1. piniginis laimėjimas;
26.7.2. Lobių medžioklės premijinis lošimas, kurio metu lošėjas gali pasirinkti dvi „X“ ženklu
pažymėtas žemėlapio vietas, laimėjimams rasti;
26.7.3. papildomi sukimai, kurių skaičius parenkamas atsitiktine tvarka. Prieš prasidedant
papildomiems sukimams, lošėjas pasirenka atsiradusias salas, kurios gali slėpti tokius laimėjimus: a)
dar daugiau papildomų sukimų; b) piniginiai laimėjimai; c) papildomos funkcijos, naudojamos
papildomuose sukimuose.
Papildomų sukimų laimėjimai, kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
2,00

5x simbolis
0,50
4x simbolis
0,20
3x simbolis
2,00
5x simbolis
0,50
4x simbolis
0,20
3x simbolis
2,00
5x simbolis
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0,50
4x simbolis
0,20
3x simbolis
1,50
5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,10
3x simbolis
1,50
5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,10
3x simbolis
5x simbolis „A“

0,80

4x simbolis „A“

0,20

3x simbolis „A“

0,06

5x simbolis „K“

0,40

4x simbolis „K“

0,20

3x simbolis „K“

0,04

5x simbolis „Q“

0,40

4x simbolis „Q“

0,20

3x simbolis „Q“

0,04

5x simbolis „J”

0,40
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4x simbolis „J”

0,20

3x simbolis „J”

0,04

5x simbolis „10”

0,40

4x simbolis „10”

0,20

3x simbolis „10”

0,04

5x simbolis „Wild”

5,00

4x simbolis „Wild”

1,00

3x simbolis „Wild”

0,30

27. Ugnikalnio turtai („Volcano Riches”)
„Ugnikalnio turtai“ („Volcano riches“) – tai 5 būgnų su 4 eilėmis, 40 statymo eilių
lošimo automatas. Šiame žaidime yra simboliai „Volcano Wild“ ir nemokamų sukimų premija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus nemokamų sukimų premijos žaidimą, kai apdovanojimai skiriami ir už derinius,
susidariusius nuo dešiniausiojo simbolio į kairę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (aštuoniasdešimt eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1,00 EUR:
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Simbolis „Volcano Wild“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 3 būgne, taip pat –
nemokamų sukimų premijos 2 ir 4 būgnuose. Inicijuoja „Volcano Wild“ premijinį lošimą. Pakeičia
bet kurį simbolį, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“.

Simbolis „Wild“ gali pakeisti visus simbolius, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“ ir
simbolį „Volcano Wild“.

Atskirieji simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 3
atskirieji simboliai „Bonus“ suteikia 10 nemokamų sukimų. Atskirieji simboliai „Bonus“ negalimi,
kai žaidžiamas nemokamų sukimų premijos žaidimas.

Kai iškrenta simbolis „Volcano Wild“, jis sugeneruoja nuo 1 iki 5 simbolių „Wild“ ir
palieka juos atsitiktinai išrinktose gretimose pozicijose.
Simbolis „Volcano Wild“ gali iškristi tik 3 būgne. 1 simbolis „Volcano Wild“ gali
paprastai iškristi žaidžiant pagrindinio žaidimo sukimą. Žaidžiant „Volcano Wild“ funkciją gali
iškristi iki 4 „Volcano Wild“ simbolių.
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Simboliai „Volcano Wild“ gali iškristi tik 2 ir 4 būgnuose. Iki 2 simbolių „Volcano
Wild“ gali paprastai iškristi žaidžiant nemokamą sukimą. Žaidžiant „Volcano Wild“ funkciją gali
iškristi iki 8 „Volcano Wild“ simbolių.

3 atskirieji „Bonus“ simboliai, iškritę bet kuriose 2, 3 ir 4 būgnų pozicijose, suteikia 10
nemokamų sukimų. Išmokos skiriamos ir už derinius nuo kairiausio simbolio į dešinę, ir nuo
dešiniausio į kairę.

28. Pašėlęs persekiojimas („The Wild Chase”)
Pašėlęs persekiojimas („The Wild Chase“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo
suma – 125 EUR (šimtas dvidešimt penki eurai).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25
EUR iki 125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
2,00

5x simbolis
1,20
4x simbolis
0,60
3x simbolis
1,20
5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,40
3x simbolis
1,60
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,48
3x simbolis
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)
1,20

5x simbolis
0,80
4x simbolis
0,40
3x simbolis
5x simbolis „Deimantai“

0,96

4x simbolis „Deimantai“

0,40

3x simbolis „Deimantai“

0,24

5x simbolis „Raktas“

0,96

4x simbolis „Raktas“

0,40

3x simbolis „Raktas“

0,24

5x simbolis „Laikrodis“

0,80

4x simbolis „Laikrodis“

0,40

3x simbolis „Laikrodis“

0,20

5x simbolis „Žiedas”

0,80

4x simbolis „Žiedas”

0,40

3x simbolis „Žiedas”

0,20

5x simbolis „Pinigai”

0,60

4x simbolis „Pinigai”

0,40

3x simbolis „Pinigai”

0,16

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį
derinį. Išsukus 1 simbolį „Wild“ laimingame
derinyje, laimėjimas dauginamas iš 2; išsukus 2 laimėjimas dauginamas iš 3; išsukus 3 –
laimėjimas dauginamas iš 4; išsukus 4 ar daugiau
– laimėjimas dauginamas iš 5.
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Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

3 arba daugiau simbolių
„Bonus Scatter“

10 papildomų sukimų.

Išsukus bet kurį laimintį derinį, suteikiamas vienas papildomas sukimas, kurio metu,
laimintį derinį sudarę simboliai išlieka savo vietose. Papildomi sukimai baigiasi, kai nebesusidaro
naujų laiminčių derinių.

29. Lemtingi laimėjimai („Wins of Fortune”)
Lemtingi laimėjimai („Wins of Fortune“) – 5 eilių, 5 būgnų ir 76-259 variantų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami vienas
kitą, kaip parodyta žemiau:

Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –
100 EUR (šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Lošimo variantai:
Pagrindinis lošimo etapas:
76 variantai

Pirmas papildomas
sukimas: 90 variantų

Antras papildomas
sukimas: 154 variantai

Trečias papildomas
sukimas: 164 variantai

Ketvirtas papildomas
sukimas: 259 variantai

Super papildomas
sukimas: 259 variantai

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas,
kai statymo suma 1 EUR:
Simbolių derinys

Laimėjimas (EUR)

5x simbolis

2,50

4x simbolis

1,50
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3x simbolis

0,75

2,50
5x simbolis
1,50
4x simbolis
0,75
3x simbolis
5x simbolis

1,50

4x simbolis

1,00

3x simbolis

0,50

1,50
5x simbolis
1,00
4x simbolis
0,50
3x simbolis
1,25
5x simbolis
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0,75
4x simbolis
0,40
3x simbolis
1,25
5x simbolis
0,75
4x simbolis
0,40
3x simbolis
5x simbolis

1,00

4x simbolis

0,60

3x simbolis

0,30

5x simbolis

1,00

4x simbolis

0,60

3x simbolis

0,30
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1,00
5x simbolis
0,60
4x simbolis
0,30
3x simbolis
Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį,
padėdamas lošėjui
sudaryti laimintį derinį.

Išsukus bet kurį laimintį derinį, laimimas vienas papildomas sukimas. Su kiekvienu
papildomu sukimu, lošimų variantų skaičius didėja. Papildomi sukimai tęsiasi tol, kol nebeišsukamas
laimintis derinys. Super papildomas sukimas aktyvuojasi po keturių papildomų sukimų. Jo metu visi
laimingą derinį sudarę simboliai išlieka savo vietose. Super papildomi sukimai baigiasi, kai
nebeišsukamas laimintis derinys.
30. Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds”)
Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds”) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo
automatas su papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra
96,58 %.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis Laimėjimas
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X5
X4
X3

7,50 €
3,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

7,50 €
3,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

5,00 €
2,50 €
1,00 €

X5
X4
X3

4,00 €
2,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,25 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,25 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,25 €

3 Premijinio lošimo simboliai
premijinį lošimą.
„Multiplier Wild“ simboliai

pasirodę 2, 3 ir 4 būgnuose inicijuoja Likimo

gali pasirodo bet kurioje būgnų vietoje ir

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
simbolį. 2 ir daugiau „Multiplier Wild“ simboliai pasirodę
laimėjimo linijoje, padaugina laimėjimą iš atitinkamo daugiklio.
„Wild“ simbolis
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
simbolį. Šis simbolis gali
pasirodyti tik 1-ame pagrindinio lošimo būgne ir nemokamų sukimų premijiniame lošime.
31. Bigbot įgula („Bigbot Crew”)
Bigbot įgula („Bigbot Crew”) yra 4 x 5 būgnų 40 eilučių vaizdo lošimo automatas su
papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,51 %.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X 5 1000,00 €
X 4 200,00 €
X 3 75,00 €

X 5 750,00 €
X 4 200,00 €
X 3 75,00 €

X 5 500,00 €
X 4 125,00 €
X 3 50,00 €

X 5 300,00 €
X 4 100,00 €
X 3 40,00 €

X 5 200,00 €
X 4 75,00 €
X 3 30,00 €

X 5 200,00 €
X 4 60,00 €
X 3 30,00 €

X 5 125,00 €
X 4 50,00 €
X 3 20,00 €

X 5 125,00 €
X 4 50,00 €
X 3 20,00 €

X 5 100,00 €
X 4 40,00 €
X 3 15,00 €

X 5 100,00 €
X 4 40,00 €
X 3 15,00 €

„Bigbot Wild“ simbolis yra 4 pozicijas užimantis simbolis, kuris padeda sudaryti
laimingą simbolių derinį. Šis simbolis pagrindinio lošimo metu galimas 2,3 ir 4 būgnuose, „Bigbot“
pakartotinių sukimų ir nemokamų sukimų metu – visuose. „Bigbot Wild“ simbolis pakeičia visus
simbolius, išskyrus „Bonus Scatter“ simbolį.
Lošimo metu iškritę 2 ir daugiau pilno būgno (visas pozicijas būgne užimantis) „Bigbot
Wild“ simboliai suteikia „Bigbot“ pakartotinius sukimus. Suteiktų „BigBot“ pakartotinių sukimų
skaičius atitinka išsuktų pilno būgno „Bigbot Wild“ simbolių skaičių.
Kiekvienas išsuktas papildomas pilno būgno „Bigbot Wild“ simbolis suteikia papildomą
sukimą.
Trys „Bonus Scatter“ simboliai
nemokamus sukimus.

iškritę tame pačiame sukime suteikia 8
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32. Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“)
Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“) yra 3 x 5 būgnų 25 eilučių
vaizdo lošimo automatas su lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra
96,7 %.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Mažiausia statymo suma yra 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Didžiausia
statymo suma yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis Laimėjimas

X 5 200,00 €
X 4 120,00 €
X 3 60,00 €

X 5 160,00 €
X 4 100,00 €
X 3 48,00 €

X 5 120,00 €
X 4 80,00 €
X 3 40,00 €

X 5 120,00 €
X 4 80,00 €
X 3 40,00 €

X 5 96,00 €
X 4 40,00 €
X 3 24,00 €

X 5 96,00 €
X 4 40,00 €
X 3 24,00 €

X 5 80,00 €
X 4 40,00 €
X 3 20,00 €

X 5 80,00 €
X 4 40,00 €
X 3 20,00 €

X 5 60,00 €
X 4 40,00 €
X 3 16,00 €

simbolis pasirodęs laiminčioje linijoje suteikia papildomą daugiklį visiems
laimėjimams, gautiems tame sukime:
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X 1 = Visi laimėjimai x 2
X 2 = Visi laimėjimai x 3
X 3 = Visi laimėjimai x 4
X 4 ir daugiau = Visi laimėjimai x 5
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus Scatter“ simbolį.
3 ar daugiau Premijinio lošimo simboliai
nemokamų sukimų.

pasirodę viename sukime suteikia 10

33. Paslaptinga arka („Ark of Mystery“)
Paslaptinga arka („Ark of Mystery”) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas
su papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,53 %.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X 5 5000,00 €
X 4 2000,00 €
X 3 500,00 €
X 2 25,00 €

X 5 1200,00 €
X 4 600,00 €
X 3 250,00 €

X 5 600,00 €
X 4 250,00 €
X 3 100,00 €

X 5 600,00 €
X 4 250,00 €
X 3 100,00 €

74
X 5 300,00 €
X 4 125,00 €
X 3 50,00 €

X 5 300,00 €
X 4 125,00 €
X 3 50,00 €

X 5 200,00 €
X 4 100,00 €
X 3 25,00 €

X 5 200,00 €
X 4 100,00 €
X 3 25,00 €

X 5 200,00 €
X 4 100,00 €
X 3 25,00 €

„Wild Ark“ simbolis
pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir inicijuoja „Wild Ark“ 2
– 6 pakartotinius sukimus. Šis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus daugybos padidinimo
simbolį

.

Daugybos padidinimo funkcija galima, kai Daugybos padidinimo simbolis
pasirodo
5 būgne. Kiekvienas Daugybos padidinimo simbolis pasirodęs būgne padidina laimėjimo daugiklį 1
X. Kiekvienas laimėjimas yra padauginamas iš to sukimo laimėjimo daugiklio.
34. „Dieviškos svajonės“ („Divine Dreams“)
„Dieviškos svajonės“ („Divine Dreams“) – 5 būgnų, 3 eilių, 243 laimėjimo linijų
lošimas su papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). Didžiausia laimėjimo suma yra 741 490,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

15,00 €
2,50 €
1,00 €

X5
X4
X3

2,00 €
0,75 €
0,25 €

X5
X4
X3

7,50 €
2,00 €
0,75 €

X5
X4
X3

1,50 €
0,60 €
0,25 €
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X5
X4
X3

5,00 €
1,25 €
0,60 €

X5
X4
X3

1,50 €
0,60 €
0,20 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,15 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,00 €
0,40 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,10 €

Premijinis būgnas:
34.6.1. Premijinis būgnas yra atvaizduojamas lošimų būgnų dešinėje pusėje. Būgno simboliui
sustojus „Hit“ srityje, būgnų sukimo metu gautas laimėjimas bus padaugintas iš atitinkamo
koeficiento arba aktyvuota nurodyta žaidimo funkcija.
34.6.2. Pagrindinio lošimo metu Premijiniame būgne yra laimėjimo daugikliai (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ,9 ir 10), „Yin Yang“ universalus simbolis

ir „Super pakartotiniai sukimai“ simbolis

.
34.6.3. Nemokamų sukimų metu Premijiniame būgne yra laimėjimo daugikliai (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ,9 ir 10), „Yin Yang“ universalus simbolis

, „Super pakartotiniai sukimai“ simbolis

ir „+3 nemokami sukimai“ simbolis
.
34.6.4. Pirmajame Šventų pakartotinių sukimų („Sacred Respins“) lygyje Premijiniame būgne
yra laimėjimo daugikliai (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 20) ir „Mega pakartotiniai sukimai“ simbolis
. Antrajame lygyje – laimėjimo daugikliai (7, 8, 9, 10, 20 ir 30).
„Yin Yang“ universaliam simboliui sustojus „Hit“ srityje aktyvuojam „Yin Yang“
premijinė funkcija –2, 3, 4 ir 5 būgnuose suteikiami du „Lotuso gėlė“ universalūs simboliai
ir
suteikiamas laimėjimo daugiklis (nuo 1 iki 10).
Šventi pakartotiniai sukimai yra dviejų lygių – „Super pakartotiniai sukimai“ ir „Mega
pakartotiniai sukimai“:
34.8.1. „Super pakartotiniai sukimai“ simbolis sustojęs „Hit“ srityje aktyvuoja „Super
pakartotinius sukimus“. „Super pakartotinių sukimų“ metu premijiniame būgne yra laimėjimo
daugikliai (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 20) ir „Mega pakartotiniai sukimai“ simbolis.
34.8.2. „Mega pakartotiniai sukimai“ simbolis sustojęs „Hit“ srityje aktyvuoja vieną „Mega
pakartotinį sukimą“. „Mega pakartotinio sukimo“ metu premijiniame būgne yra laimėjimo daugikliai
(7, 8, 9, 10, 20 ir 30).
Šventų pakartotinių sukimų metu 2, 3, 4 ir 5 būgnuose yra naudojami papildomi
universalūs simboliai.
Dieviški nemokami sukimai:
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34.10.1. Pagrindinio lošimo metu surinkus 3, 4 ar 5 „Auksinės deivės nemokami sukimai“
simbolius
suteikiami atitinkamai 8, 12 ar 20 nemokamų sukimų.
34.10.2. Visos premijiniame būgne esančios premijinės funkcijos gali būti aktyvuotos
nemokamų sukimų metu.
34.10.3. „+3 nemokami sukimai“ simbolis sustojęs „Hit“ srityje suteikia papildomus 3
nemokamus sukimus.
35. „Drakono persekiojimas“ („Dragon Chase“)
„Drakono persekiojimas“ („Dragon Chase“) – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų
lošimas su papildoma „Laukinė ugnis“ funkcija, nemokamų sukimų premijine funkcija, „Drakono
perlas“ pakartotinio sukimo funkcija ir 4 pagrindiniais prizais.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). Didžiausias laimėjimas – 117 000,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

50,00 €
12,50 €
2,50 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,50 €
0,50 €

X5
X4
X3

50,00 €
12,50 €
2,50 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

7,50 €
2,50 €
1,25 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

7,50 €
2,50 €
1,25 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €
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Funkcija „Laukinė ugnis“ – atsitiktinai įjungiama pagrindiniame žaidime ir nemokamų
sukimų premijiniame žaidime. Nuo 1 iki 5 „Laukinė ugnis“ simbolių
pasirodo atsitiktinai ant
bet kurio būgno ir kiekvieno sukimo metu jie persikelia per vieną poziciją žemyn, kol jie visi nuslenka
nuo būgno. Ant būgnų gali būti rodoma iki 10 „Laukinė ugnis“ simbolių. „Laukinė ugnis“ simbolis
nebus perkeliamas į pozicijas, kuriose jau yra rodomas „Laukinė ugnis“ simbolis. „Laukinė ugnis“
simboliai įrašomi atskirai kiekvienam statymo variantui.
Premijinė funkcija „Nemokami sukimai“ – 3 simboliai „Bonus“
, iškritę bet
kuriose 2, 3 ir 4 būgnų pozicijose, suaktyvins premijinę funkciją „Nemokami sukimai“ ir suteiks 10
nemokamų sukimų. Už 2 simboliams „Bonus“, iškritusius bet kuriose 2 ir 4 būgnų pozicijose, bus
skiriami 3 papildomi nemokami sukimai (tik nemokamų sukimų metu). Papildomi „Laukinė ugnis“
simboliai yra pridedami prie būgnų. Visi „Laukinė ugnis“ simboliai, likę ant būgnų premijinės
funkcijos „Nemokami sukimai“ pabaigoje, bus perkelti į pagrindinį žaidimą.
Pakartotinio sukimo funkcija „Drakono perlas“ – 3 pagrindinio prizo simboliai
suaktyvins „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkciją. „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo
funkcija turi 15 nepriklausomų būgnų, kurie sukasi atskirai. Kiekvienas „Drakono perlas“ simbolis
turi atsitiktinę laimėjimo vertę 0,5-7x statymo lygiu. Jei vienas ar keli papildomi „Drakono
perlas“ simboliai iškrenta ant būgnų, jie lieka toje padėtyje ir yra iš naujo nustatomas likusių sukimų
skaičius, kuris yra 3. Ši funkcija baigiama, kai nelieka jokių sukimų arba yra užlaikomi visi 15
„Drakono perlas“ simbolių. Prizai už „Drakono perlas“ simbolius yra išmokami papildomai prie bet
kokio laimėto pagrindinio prizo:
35.9.1. Už 4–7 „Drakono perlas“ simbolius yra skiriamas MINIMALUS pagrindinis prizas.
35.9.2. Už 8–11 „Drakono perlas“ simbolių yra skiriamas NEDIDELIS pagrindinis prizas.
35.9.3. Už 12–14 „Drakono perlas“ simbolių yra skiriamas DIDELIS pagrindinis prizas.
35.9.4. Už 15 „Drakono perlas“ simbolių yra skiriamas progresyvus DIDYSIS pagrindinis
prizas.
Galimybė laimėti progresyvų DIDĮJĮ pagrindinį prizą yra susijusi su statymo dydžiu.
Pagrindinį prizą galima laimėti tik „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcijos
metu ir už vieną „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkciją yra skiriamas tik vienas pagrindinis
prizas.
Pasibaigus „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcijai, žaidimas grįžta į raundą,
kurio metu buvo suaktyvinta „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcija.
„Laukinė ugnis“ simbolis yra universalus ir gali pakeisti bet kuriuos simbolius,
išskyrus: simbolius „Bonus“ ir „Drakono perlas“ simbolius. „Laukinė ugnis“ simbolis gali iškristi tik
pagrindinio žaidimo ir Premijinės funkcijos „Nemokami sukimai“ metu.
3 simboliai „Bonus“ suaktyvina nemokamų sukimų premijos žaidimą. Simbolis
„Bonus“ gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindinio žaidimo metu ir 2 ir 4 būgnuose Premijinės
funkcijos „Nemokami sukimai“ metu.
3 pagrindinio prizo simboliai
suaktyvina „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo
funkciją. Pagrindinio prizo simbolis gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 1, 3 ir 5 būgnuose.
„Drakono perlas“ simbolis yra rodomas ant visų būgnų „Drakono perlas“ pakartotinio
sukimo funkcijos metu.
36. „Dažnas drakono persekiojimas“ („Dragon Chase Rapid“)
„Dažnas drakono persekiojimas“ („Dragon Chase Rapid“) – 5 būgnų, 3 eilių, 20
laimėjimo linijų lošimas su papildoma „Laukinė ugnis“ funkcija, nemokamų sukimų premijine
funkcija, „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcija ir 4 pagrindiniais prizais.
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Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). Didžiausias laimėjimas – 82 200,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

50,00 €
12,50 €
2,50 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,50 €
0,50 €

X5
X4
X3

50,00 €
12,50 €
2,50 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

7,50 €
2,50 €
1,25 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

7,50 €
2,50 €
1,25 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,50 €

Funkcija „Laukinė ugnis“ – atsitiktinai įjungiama pagrindiniame žaidime ir nemokamų
sukimų premijiniame žaidime. Nuo 1 iki 5 „Laukinė ugnis“ simbolių
pasirodo atsitiktinai ant
bet kurio būgno ir kiekvieno sukimo metu jie persikelia per vieną poziciją žemyn, kol jie visi nuslenka
nuo būgno. Ant būgnų gali būti rodoma iki 10 „Laukinė ugnis“ simbolių. „Laukinė ugnis“ simbolis
nebus perkeliamas į pozicijas, kuriose jau yra rodomas „Laukinė ugnis“ simbolis. „Laukinė ugnis“
simboliai įrašomi atskirai kiekvienam statymo variantui.
Premijinė funkcija „Nemokami sukimai“ – 3 simboliai „Bonus“
, iškritę bet
kuriose 2, 3 ir 4 būgnų pozicijose, suaktyvins premijinę funkciją „Nemokami sukimai“ ir suteiks 10
nemokamų sukimų. Už 2 simboliams „Bonus“, iškritusius bet kuriose 2 ir 4 būgnų pozicijose, bus
skiriami 3 papildomi nemokami sukimai (tik nemokamų sukimų metu). Papildomi „Laukinė ugnis“
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simboliai yra pridedami prie būgnų. Visi „Laukinė ugnis“ simboliai, likę ant būgnų premijinės
funkcijos „Nemokami sukimai“ pabaigoje, bus perkelti į pagrindinį žaidimą.
Pakartotinio sukimo funkcija „Drakono perlas“ – 3 pagrindinio prizo simboliai
suaktyvins „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkciją. „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo
funkcija turi 15 nepriklausomų būgnų, kurie sukasi atskirai. Kiekvienas „Drakono perlas“ simbolis
turi atsitiktinę laimėjimo vertę 0,5-7x statymo lygiu. Jei vienas ar keli papildomi „Drakono
perlas“ simboliai iškrenta ant būgnų, jie lieka toje padėtyje ir yra iš naujo nustatomas likusių sukimų
skaičius, kuris yra 3. Ši funkcija baigiama, kai nelieka jokių sukimų arba yra užlaikomi visi 15
„Drakono perlas“ simbolių. Prizai už „Drakono perlas“ simbolius yra išmokami papildomai prie bet
kokio laimėto pagrindinio prizo:
36.9.1. Už 4–7 „Drakono perlas“ simbolius yra skiriamas MINIMALUS pagrindinis prizas.
36.9.2. Už 8–11 „Drakono perlas“ simbolių yra skiriamas NEDIDELIS pagrindinis prizas.
36.9.3. Už 12–14 „Drakono perlas“ simbolių yra skiriamas DIDELIS pagrindinis prizas.
36.9.4. Už 15 „Drakono perlas“ simbolių yra skiriamas progresyvus DIDYSIS pagrindinis
prizas.
Galimybė laimėti progresyvų DIDĮJĮ pagrindinį prizą yra susijusi su statymo dydžiu.
Pagrindinį prizą galima laimėti tik „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcijos
metu ir už vieną „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkciją yra skiriamas tik vienas pagrindinis
prizas.
Pasibaigus „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcijai, žaidimas grįžta į raundą,
kurio metu buvo suaktyvinta „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo funkcija.
„Laukinė ugnis“ simbolis yra universalus ir gali pakeisti bet kuriuos simbolius,
išskyrus: simbolius „Bonus“ ir „Drakono perlas“ simbolius. „Laukinė ugnis“ simbolis gali iškristi tik
pagrindinio žaidimo ir Premijinės funkcijos „Nemokami sukimai“ metu.
3 simboliai „Bonus“ suaktyvina nemokamų sukimų premijos žaidimą. Simbolis
„Bonus“ gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindinio žaidimo metu ir 2 ir 4 būgnuose Premijinės
funkcijos „Nemokami sukimai“ metu.
3 pagrindinio prizo simboliai
suaktyvina „Drakono perlas“ pakartotinio sukimo
funkciją. Pagrindinio prizo simbolis gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 1, 3 ir 5 būgnuose.
„Drakono perlas“ simbolis yra rodomas ant visų būgnų „Drakono perlas“ pakartotinio
sukimo funkcijos metu.
37. „Durijaus dinamitas“ („Durian Dynamite“)
„Durijaus dinamitas“ („Durian Dynamite“) – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų
lošimas su papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais.
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). Didžiausia laimėjimo suma yra 251 500,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:
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Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

50,00 €
7,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

5,00 €
2,50 €
0,25 €

X5
X4
X3

25,00 €
7,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

5,00 €
2,50 €
0,25 €

X5
X4
X3

20,00 €
6,25 €
0,75 €

X5
X4
X3

3,75 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

12,50 €
5,00 €
0,75 €

X5
X4
X3

3,75 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

10,00 €
5,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

3,75 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

7,50 €
3,75 €
0,50 €

„Dinamito“ universalus simbolis
yra galimas tik „Dinamito“ būgne. Dinamito
paleidimo funkcijoje paleistas „Dinamito“ universalus simbolis gali sustosi bet kuriame būgne.
„Dinamito“ universalus simbolis pataikęs į kitą tokį patį simbolį susprogs ir pasidalins į du naujus
„Dinamito“ universalius simbolius, kurie pasiskirstys į kitas būgnų pozicijas. „Dinamito“
universalius simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus Scatter“ simbolį.
Įprastiniai universalūs simboliai
gali pasirodyti bet kuriame būgne. Šie simboliai
pakeičia visus simbolius, išskyrus „Dinamito“ universalų simbolį ir „Bonus Scatter“ simbolį.
Pagrindinio lošimo metu 2, 3 ir 4 būgne pasirodę 3 „Bonus Scatter“ simboliai
suteikia nemokamų sukimų premiją. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas atidaro
stiklainius, kad surinktų iki 36 nemokamų sukimų, padidintų aktyvių būgnų skaičių ar gautų
papildomos amunicijos, kurią galės panaudoti nemokamų sukimų metu. Galima surinkti šiuos
pagerinimus:
37.8.1. Nemokamus sukimus – iš viso galima surinkti 36 nemokamus sukimus.
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37.8.2. Durijaus amunicija – galima gauti papildomus 2 durijus, kurie galės būti panaudoti
nemokamų sukimų metu.
37.8.3. Dinamito būgnai – padidinkite Dinamito būgnų, aktyvių nemokamų sukimų metu,
skaičių.
38. „Auksinis glifas“ („Golden Glyph“)
„Auksinis glifas“ („Golden Glyph“) – 7 būgnų, 7 eilių, 20 bazinio statymo grupės
išmokų žaidimas su funkcija „Būgnų maechanika“ („Tumble Mechanics“) ir premijos „WILD“, kuris
suaktyvina premijos funkcijas: „Auksinis Skarabėjus“(„Golden Scarab“), „Horo akis“ („Eye of
Horus“), „Ugnies pliūpsnis“ („Blaze of Fire“).
Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma
yra 100,00 EUR (vienas šimtas eurų). Didžiausia laimėjimo suma 1 318 500,00 EUR.
Išmokos už simbolius rodomos išmokų lentelėje, jos atitinka tuo metu pasirinktą
statymą. Grupių išmokų laimėjimai išmokami su gretimai sujungtų simbolių grupėmis. Jei vienoje
simbolių grupėje yra keli laimėjimai, išmokamas tik didžiausias.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką
Žaisti („Spin“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai
statymo suma lygi 1 EUR:

15+
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

250,00 EUR
75,00 EUR
75,00 EUR
75,00 EUR
12,50 EUR
12,50 EUR
5,00 EUR
3,50 EUR
2,25 EUR
1,50 EUR
1,00 EUR

100,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
6,25 EUR
6,25 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR
1,25 EUR
0,75 EUR
0,50 EUR

75,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
2,50 EUR
1,50 EUR
1,00 EUR
0,50 EUR
0,25 EUR

18,00 EUR
9,00 EUR
9,00 EUR
9,00 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
1,50 EUR
0,75 EUR
0,50 EUR
0,40 EUR
0,20 EUR

13,50 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
2,25 EUR
2,25 EUR
0,90 EUR
0,50 EUR
0,30 EUR
0,20 EUR
0,10 EUR

12,50 EUR
4,50 EUR
4,50 EUR
4,50 EUR
1,50 EUR
1,50 EUR
0,75 EUR
0,45 EUR
0,30 EUR
0,20 EUR
0,10 EUR

7,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
2,50 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
0,75 EUR
0,45 EUR
0,30 EUR
0,20 EUR
0,10 EUR

Lošimo funkcija „Būgnų mechanika“ galioja pagrindinio žaidimo nemokamų sukimų
premijos metu. Visi simboliai, kurie yra laimėjimo grupės dalis, yra pašalinami, o į atsiradusias
tuščias vietas nukrenta simboliai, buvę aukščiau. Visi nauji laimėjimai pridedami prie esamo
laimėjimo. Sukimas baigiasi, kai nėra naujų laimėjimo grupių.
„Premijos WILD“ simbolis
galimas pagrindinio žaidimo nemokamų sukimų
premijos metu. Pašalinus laimingų simbolių grupes ir prieš atliekant sukimą, vienoje iš tuščių vietų
suteikiamas „Premijos WILD“ simbolis. Kiekvienam sukimui suteikiamas ne daugiau kaip vienas
„Premijos WILD“ simbolis. „Premijos WILD“ simbolis yra vertinamas ir pašalinamas kaip „Wild“
. Kiekvienam pašalintam „Premijos WILD“ simboliui įjungiama papildoma premija.
Jei įjungiama nemokamų sukimų premija, visi nepanaudoti „Premijos WILD“ simboliai
pavirsta į „Wild“ simbolius. Už likusius pasukimus to sukimo metu papildomi „Premijos WILD“
simboliai nebus skiriami.
Premijos funkcijos:
simbolis
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38.9.1. Kiekvieno sukimo pradžioje atsitiktine tvarka nustatomos 5 premijos, o paskutinė
premija visada yra nemokamų sukimų premija. Kiekviena iš pirmųjų 4 premijų yra atsitiktine tvarka
pasirenkama iš „Auksinis Skarabėjus“, „Horo akis“ ir „Ugnies pliūpsnis“.
38.9.2. Premijos įjungiamos su kiekvienu „Premijos WILD“ simboliu, kuris panaudojamas
kaip laimėjimo dalis.
38.9.3. Kai rodomas ekranas be laimėjimų, suaktyvintos premijos yra skiriamos tokia tvarka,
kokia jos buvo suaktyvintos.
38.9.4. „Auksinis skarabėjus“ premija
– iškrenta stebuklingas skarabėjas ir skiriami 4–
10 atsitiktine tvarka išdėstytų „Wild“ simbolių žaidimo srityje, o po to įvertinamas laimėjimas.
38.9.5. „Horo akis“ premija
– iškrenta „Horo akis“ simbolis, kad būtų pašalinti visi
matomi atsitiktinai pasirinkti mažo laimėjimo simboliai žaidimo srityje, po to atliekamas sukimo ir
laimėjimo įvertinimas. Už kiekvieną pašalintą simbolį skiriama 1/20 dabartinio statymo.
38.9.6. „Ugnies pliūpsnis“ premija
– „Ugnies pliūpsnis“ simbolis iškrenta atsitiktinėje
vietoje, kad būtų pašalinti visi įprasti simboliai jo eilutėje ir stulpelyje. Už kiekvieną pašalintą simbolį
skiriama 1/20 dabartinio statymo. „Ugnies pliūpsnis“ simbolis nepašalina „Wild“, „Premijos WILD“
ir „Auksinis glifas Wild“
simbolių .
38.9.7. Nemokamų sukimų premija – 9 nemokami sukimai yra skiriami, jei pagrindiniame
žaidime yra suaktyvinama Nemokamų sukimų premija. Už kiekvieną suaktyvinimą „Free Spin
Bonus“ premijos metu skiriami 3 papildomi nemokami sukimai. Pirmojo nemokamo sukimo metu
Nemokamų sukimų simbolis yra parodomas atsitiktinėje vietoje. Suteiktas „Auksinis glifas Wild“ ir
nurodytas daugiklis bus perkeliami į kitą nemokamą sukimą, kol baigsis Nemokamų sukimų premija.
Kiekvieno nemokamo sukimo metu „Auksinis glifas Wild“ simbolis atsitiktine tvarka yra
perkeliamas į naują vietą.
Specialieji simboliai:
38.10.1. „Wild“ simbolis – vertinant laimėjimą „Wild“ simbolis pakeičia visus įprastus
simbolius. „Wild“ simbolis yra vertinamas atskirai kiekvienoje dalyvaujančioje simbolių grupėje. Tik
už „Wild“ simbolius išmoka neskiriama. Prieš pasukant, „Wild“ simbolis yra pašalinamas, jei jis yra
susijęs su viena ar daugiau simbolių grupių.
38.10.2. „Premijos WILD“ simbolis – veikia kaip „Wild“ simbolis atliekant laimėjimo
įvertinimą ir pašalinimą.
38.10.3. „Auksinis glifas Wild“ simbolis – laimėjimo įvertinimo metu „Auksinis glifas Wild“
simbolis pakeičia „Wild“ simbolį. Simbolių grupių, kuriose pakeičiami „Auksinis glifas Wild“
simboliai, laimėjimai yra dauginami iš nurodyto daugiklio. Daugiklis prasideda nuo 1. Daugiklis
padidinamas 1 už pasukimą, jei „Auksinis glifas Wild“ simbolis dalyvauja 1 ar daugiau laimėjimo
grupių. „Auksinis glifas Wild“ simbolis nebus pašalintas įvertinus laimėjimą. „Auksinis glifas Wild“
simbolis nesisuka. Kiekvieno nemokamo sukimo metu „Auksinis glifas Wild“ simbolis persikelia į
naują atsitiktine tvarka pasirinktą vietą.
39. „Kalno karaliaus menė“ („Hall of the Mountain King“)
„Kalno karaliaus menė“ („Hall of the Mountain King“) – 5 būgnų, 20 linijų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 732 600,00 EUR.
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo
0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

40,00 €
7,50 €
2,00 €

X5
X4
X3

6,25 €
1,25 €
0,50 €

X5
X4
X3

40,00 €
7,50 €
2,00 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

20,00 €
5,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

15,00 €
4,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,25 €

X5
X4
X3

10,00 €
2,00 €
0,75 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,25 €

X5
X4
X3

7,50 €
1,50 €
0,75 €

Laimėjimų daugiklis. Kiekvieną kartą išsukus laimingą derinį, laimėjimas yra
dauginamas iš daugiklio, nurodyto daugiklių matuoklėje. Laimėjimo daugiklio dydis matuoklėje
priklauso nuo to, kiek sukime buvo išsukta „Wild“ simbolių
Išsukus 3 „Scatter“ simbolius

.

, lošėjas laimi nemokamus sukimus, kurie susideda

iš trijų lygių:
39.8.1. iš lošimo būgnų pašalinami žemos vertės simboliai ir pakeičiami aukštos vertės
simboliais;
39.8.2. renkami „Wild“ simboliai;
39.8.3. surinkti „Wild“ simboliai per tris nemokamus sukimus sukrenta į būgnus.
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40. „Ivanas ir nemirtingas karalius“ („Ivan and the Immortal King“)
„Ivanas ir nemirtingas karalius“ („Ivan and the Immortal King“) – 5 būgnų, 20 linijų
lošimas su Baba Yaga siurprizu ir Koschei nemokamais sukimais.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 1 240 200,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo
0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

100,00 €
20,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

6,25 €
1,25 €
0,50 €

X5
X4
X3

50,00 €
15,00 €
1,75 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

37,50 €
12,50 €
1,50 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,25 €
0,25 €

X5
X4
X3

15,00 €
5,00 €
1,25 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,25 €

X5
X4
X3

15,00 €
4,50 €
1,00 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,00 €
0,25 €

Baba Yaga siurprizas – Ekrane atsiradus Baba Yaga simboliams, pradingsta bet kurie 4
gretimi simboliai. Dingę simboliai kompensuojami vienu iš 2 būdų:
40.7.1. Pagrindiniame žaidime 1–3 dingusius simbolius pakeičia simbolis „Bonus“, o
nemokamuose sukimuose –progresinis simbolis. Likę dingę simboliai atsiranda vėl.
40.7.2. Vienas atsitiktinai parinktas simbolis pakeičia visus dingusius simbolius. Naujasis
simbolis gali būti bet koks simbolis, išskyrus simbolį „Bonus“

arba progresinį simbolį

.
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Koschei nemokami sukimai – 3 ar daugiau simbolių „Bonus“ įjungia nemokamų sukimų
premiją. Simboliai „Bonus“ gali iškristi ant būgnų arba jie gali būti suteikiami kaip Baba Yaga
simboliai:
40.8.1. 3 „Bonus“ simboliai suteikia 10 nemokamų skrynios lygio sukimų.
40.8.2. 4 „Bonus“ simboliai suteikia 14 nemokamų kiškio lygio sukimų.
40.8.3. 5 „Bonus“ simboliai suteikia 18 nemokamų anties lygio sukimų.
Nemokamų sukimų daugiklio lygiai – yra 6 nemokamų sukimų daugiklio lygiai. Įjungtas
daugiklis rodomas progreso skaitiklyje. Norėdami pereiti į aukštesnį daugiklio lygį surinkite 3
progresinius simbolius. Progresiniai simboliai gali iškristi ant būgnų arba jie gali būti suteikiami kaip
Baba Yaga simboliai. Perėjus į kitą daugiklio lygį, suteikiami 4 papildomi nemokami sukimai.
Kiekvieno nemokamo sukimo metu laimėjimai dauginami iš tuo metu veikiančio daugiklio.
Lygis
Iš viso nemokamų sukimų Laimėjimo daugiklis
1 Skrynia
10
1X
2 Kiškis
14
2X
3 Antis
18
3X
4 Kiaušinis
22
5X
5 Adata
26
10 X
6 Miręs karalius
30
20 X

41. „Pirmoji zona“ („Prime Zone“)
„Pirmoji zona“ („Prime Zone“) – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 148 600,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo
0,10 EUR iki 100,00 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
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Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

100,00 €
10,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

10,00 €
2,50 €
0,50 €

X5
X4
X3

50,00 €
10,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

10,00 €
2,50 €
0,50 €

X5
X4
X3

40,00 €
10,00 €
2,00 €

X5
X4
X3

5,00 €
2,50 €
0,50 €

X5
X4
X3

25,00 €
5,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

5,00 €
2,50 €
0,50 €

X5
X4
X3

20,00 €
5,00 €
1,00 €

Laimėjimą padauginantys „Wild“ simboliai
gali atsirasti bet kurio sukimo metu
ir padauginti laimėjimą iki penkių kartų (taip pat ir tuo atveju, jei simbolis „Wild“ sudaro laimingą
derinį). „Wild“ simboliai pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“
.
Išsukus 3 „Bonus“ simbolius 2, 3 ir 4 būgnuose, lošėjas laimi 7 nemokamus sukimus.
Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas turi pasirinkti vieną iš keturių nemokamų sukimų
savybių:
41.8.1. 1, 2 ir 3 būgnuose atsiranda simboliai „Wild“, laimėjimas dauginamas iš 1;
41.8.2. 2, 3 ir 4 būgnuose atsiranda simboliai „Wild“, laimėjimas dauginamas iš 2;
41.8.3. 3, 4 ir 5 būgnuose atsiranda simboliai „Wild“, laimėjimas dauginamas iš 3;
41.8.4. 3 „Wild“ simboliai atsiranda bet kuriuose trijuose iš eilės einančiuose būgnuose,
laimėjimas dauginamas iš 1, 2, 3 arba 4 kartų.
42. „Poliarinės letenos“ („Polar Paws“)
„Poliarinės letenos“ („Polar Paws“) – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 81 900,00 EUR.
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo
0,25 EUR iki 100,00 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3
X2

40,00 €
10,00 €
2,00 €
0,20 €

X5
X4
X3

4,00 €
2,00 €
0,20 €

X5
X4
X3

10,00 €
4,00 €
0,80 €

X5
X4
X3

4,00 €
1,00 €
0,20 €

X5
X4
X3

8,00 €
3,00 €
0,60 €

X5
X4
X3

3,00 €
0,60 €
0,08 €

X5
X4
X3

8,00 €
3,00 €
0,60 €

X5
X4
X3

3,00 €
0,60 €
0,08 €

X5
X4
X3

8,00 €
3,00 €
0,60 €

X5
X4
X3

3,00 €
0,60 €
0,08 €

Universalus „Regular Wild“ simbolis
pakeičia visus simbolius išskyrus
„Multiplier Wild“, „Free Spin Scatter“ ir „Christmas Elf Progress Scatter“ simbolį.
Universalus „Multiplier Wild“ simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgno bei pakeičia
visus simbolius išskyrus „Free Spin Scatter“ simbolį. Lošimo metu pasirodęs vienas ar keli
„Multiplier Wild“ simboliai suteikia laimėjimo daugiklį (vienu metu suteikiamas tik didžiausias
daugiklis):
42.8.1. 1 „Multiplier Wild“ simbolis suteikia laimėjimo daugiklį X 2.
42.8.2. 2 „Multiplier Wild“ simboliai – X 3.
42.8.3. 3 „Multiplier Wild“ simboliai – X 4.
„Free Spin Scatter“ simbolis
– pagrindinio lošimo metu 2, 3 ir 4 būgne pasirodę 3
„Free Spin Scatter“ simboliai suteikia „Free Spin Bonus“ funkciją su 10 nemokamų sukimų.
„Free Spins Bonus“ funkcijos metu „Christmas Elf Progress Scatter“ simbolio
pagalba „Polar Papa Bear“

, „Polar Mama Bear“

ir „Polar Baby Bear“

simboliai
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gali tapti universaliais simboliais
. Šie simboliai lieka galioti iki „Free Spins
Bonus“ funkcijos pabaigos ir gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Christmas Elf Progress Scatter“
simbolį.
43. „Pašėlęs banditų sugrįžimas“ („Sticky Bandits Wild Return“)
„Pašėlęs banditų sugrįžimas“ („Sticky Bandits Wild Return“) – 5 būgnų, 40 linijų
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 114 500,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo
0,20 EUR iki 100,00 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

10,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

10,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

10,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

5,00 €
1,25 €
0,50 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

3,00 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,15 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,40 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,15 €

X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,40 €
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„Sticky Wild“ simbolis

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“

simbolį
ir gali atsirasti tik nemokamų sukimų metu. Išsukus šį simbolį, jis išlieka savo vietoje
visų likusių nemokamų sukimų metu.
„Regular Wild“ simbolis
Wild“ ir „Bonus“.

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Sticky

Išsukus simbolį
penktame būgne, lošėjui suteikiama 1-3 sukimai papildomame
ekrane atsirandančiame lošimo automate, kuriame galima laimėti piniginį laimėjimą, lygų statymo
sumai padaugintai iki 500 kartų.
Išsukus 3 simbolius „Bonus“, lošėjas laimi 7 nemokamus sukimus. Kiekvieno
nemokamo sukimo metu išsukus „Banditų“ simbolius , pakeičiamas atsitiktine tvarka parinktas
simbolis. „Banditų“ simboliai paverčiami „Sticky Wild“ simboliais, o visi kiti – „Regular Wild“
simboliais.
44. „Didysis“ („The Grand“)
„Didysis“ („The Grand“) – 6 būgnų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 290 200,00 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo
0,10 EUR iki 100,00 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Laimėjimas
Simbolis
X6
X5
X4
X3
X2
8,00 EUR

4,00 EUR

2,00 EUR

1,00 EUR

0,50 EUR

4,00 EUR

2,00 EUR

1,50 EUR

1,10 EUR

0,40 EUR

1,20 EUR

1,00 EUR

0,80 EUR

0,50 EUR

–

1,20 EUR

1,00 EUR

0,80 EUR

0,50 EUR

–

1,00 EUR

0,80 EUR

0,60 EUR

0,30 EUR

–
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Simbolis

X6

X5

Laimėjimas
X4

1,00 EUR

0,80 EUR

0,60 EUR

X3

X2

0,30 EUR

–

Pagrindinio lošimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojama viena iš papildomų
funkcijų:
Sinchronizavimas („Sync“) – atsitiktine tvarka parinkti 2-3 vienodo aukščio būgnai
išsuka tapačius simbolius.
„Wilds“ – būgnuose atsitiktinėse vietose atsiranda 4-8 „Wild“ simboliai

, kurie

gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Free Spins“
ir kitus „Wild“ simbolius.
Stumtelėjimas („Nudge“) – 1-3 būgnai gali pasisukti viena pozicija aukštyn arba žemyn.
3 arba daugiau simbolių „Free Spins“ suteikia nemokamus sukimus:
44.10.1. 6 simboliai – 15 nemokamų sukimų;
44.10.2. 5 simboliai – 12 nemokamų sukimų;
44.10.3. 4 simboliai – 9 nemokami sukimai;
44.10.4. 3 simboliai – 6 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu 3, 4 ir 5 būgnuose išsukus 3 simbolius „Bonus“
, lošėjas
laimi atsitiktine tvarka išsuktą papildomų nemokamų sukimų kiekį bei vieną papildomą funkciją
aprašytą aukščiau.
45. „Bilietas į žvaigždes“ („Ticket to the Stars“)
„Bilietas į žvaigždes“ („Ticket to the Stars“) – 5 būgnų, 25 statymo eilių vaizdo lošimo
automatas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 971 420,00 EUR.
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
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Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

10,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

16,00 €
5,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

12,00 €
4,00 €
0,80 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,15 €

X5
X4
X3

8,00 €
3,00 €
0,60 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,15 €

X5
X4
X3

6,00 €
2,40 €
0,60 €

Krentantys būgnai – pagrindinio žaidimo ir nemokamų sukimų metu visi laimingi
deriniai suaktyvina Būgnų kritimo („Swooping Reels“) funkciją. Visi simboliai, kurie yra lošimo eilės
laimėjimo dalis, išnyksta. Į atsiradusias tuščias vietas nukrenta simboliai, buvę aukščiau. Visi nauji
laimėjimai pridedami prie esamo laimėjimo. Kai laimingų derinių nebėra, funkcija užbaigiama.
Nemokamų sukimų premija – 3 simboliai „Bonus“
įjungia 15 nemokamų sukimų.
Bet koks papildomas simbolis „Bonus“ prideda 5 nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu
taikomas neribotas nuolatinis daugiklis pradedant nuo 1. Po kiekvieno trečiojo laimėjimo pridedama
po vieną daugiklį ir yra skiriami du papildomi sukimai. Nemokamų sukimų metu kiekvienam
laimėjimui taikomas daugiklis.
Specialieji simboliai:
45.7.1. Simbolis „Wild“
atsirasti ant visų būgnų.

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“. Gali

92

45.7.2. Simboliai „Bonus“
nesusiejami su statymo eilėmis. 3 ar daugiau simbolių
„Bonus“ įjungia nemokamus sukimus. Simboliai „Bonus“ gali iškristi ant visų būgnų tik pagrindinio
žaidimo metu.
46. „Tigro šlovė“ („Tiger‘s Glory“)
„Tigro šlovė“ („Tiger‘s Glory“) – lošimų automatas, žaidžiamas su 6 būgnais, 4096
statymo kryptimis ir įniršusio tigro nemokamų sukimų premija, kurios metu nuožmus tigras kovoja
mūšyje su drąsiais gladiatoriais, kad iškovojęs pergalę taptų šlovingu išliekančiu simboliu.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 1 383 000,00 EUR.
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

10,00 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

16,00 €
5,00 €
1,00 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,50 €
0,20 €

X5
X4
X3

12,00 €
4,00 €
0,80 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,15 €

X5
X4
X3

8,00 €
3,00 €
0,60 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,40 €
0,15 €

X5
X4
X3

6,00 €
2,40 €
0,60 €

Įniršusio tigro nemokamų sukimų premija – 3 ar daugiau premijos simbolių
suaktyvina įniršusio tigro nemokamų sukimų premiją:
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46.4.1. Už 3 premijos simbolius skiriami 7 nemokami sukimai.
46.4.2. Už 4 premijos simbolius skiriama 10 nemokamų sukimų.
46.4.3. Už 5 premijos simbolius skiriama 15 nemokamų sukimų.
46.4.4. Už 6 premijos simbolius skiriama 20 nemokamų sukimų.
Įniršusio tigro simbolis
rodomas tik nemokamų sukimų premijos metu. Įniršusio
tigro simbolis kovoja su gladiatoriumi ir jeigu įniršęs tigras laimi, simbolis užrakinamas iki
nemokamų sukimų premijos pabaigos. Už pirmą ant kiekvieno būgno rodomą įniršusį tigrą, kuris
laimi mūšį, skiriamas vienas papildomas nemokamas sukimas. Gali būti skiriami ne daugiau kaip 6
papildomi nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų premijos metu išmoka skiriama už bet kurioje vietoje iškritusius
tigro simbolius.
Nebūtina, kad tigro simbolio laimėjimai prasidėtų nuo labiausiai į kairę nutolusio būgno
ir nebūtina, kad šis simbolis būtų rodomas ant iš eilės einančių būgnų. Kai žaidžiami nemokami
sukimai, simbolis „Bonus“ neiškrenta.
Specialieji simboliai:
46.8.1. Tigro simbolis
– nemokamų sukimų premijos metu išmoka skiriama už bet
kurioje vietoje iškritusį tigro simbolį.
46.8.2. Įniršusio tigro simbolis
– įniršusio tigro simbolis gali iškristi tik žaidžiant
nemokamų sukimų premijos žaidimą. Įniršusio tigro simbolis kovoja su gladiatoriumi ir jeigu tigras
laimi, simbolis užrakinamas iki nemokamų sukimų premijos pabaigos. Įniršusio tigro simbolis yra
įvertinamas kaip tigro simbolis.
46.8.3. „Scatter“ premijos simbolis
– „Scatter“ premijos simboliai gali iškristi ant visų
būgnų pagrindinio žaidimo metu. 3 ar daugiau „Scatter“ premijos simbolių suaktyvina nemokamų
sukimų premijos žaidimą.
46.8.4. Simbolis „Wild“
– simbolis „Wild“ gali pakeisti visus simbolius, išskyrus
„Scatter“ premijos simbolius ir įniršusio tigro simbolį. Simbolis „Wild“ gali iškristi tik pagrindinio
žaidimo metu.
47. „Pašėlęs persekiojimas: Tokio eilė“ („Wild Chase: Tokyo Go“)
„Pašėlęs persekiojimas: Tokio eilė“ („Wild Chase: Tokyo Go“) – 5 būgnų, nuo 76 iki
259 statymo eilių vaizdo lošimo automatas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 275 740,00 EUR.
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
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Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X5
X4
X3

2,50 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,75 €
0,40 €

X5
X4
X3

2,50 €
1,50 €
0,75 €

X5
X4
X3

1,25 €
0,75 €
0,40 €

X5
X4
X3

1,50 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,60 €
0,30 €

X5
X4
X3

1,50 €
1,00 €
0,50 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,60 €
0,30 €

X5
X4
X3

1,00 €
0,60 €
0,30 €

Universalus „Wild“ simbolis
gali atsirasti bet kuriame būgne ir pakeisti bet
kokį simbolį.
Pagrindinio žaidimo metu gautas laimėjimas suaktyvina pakartotinį sukimą. Su
kiekvienu pakartotiniu sukimu padidėja laimėjimo būdų skaičius. Laimėję simboliai juda viena
padėtimi į kairę, o likę simboliai lieka galioti pakartotiname sukime. Su kiekvienu pakartotiniu
sukimu būgnai didėja iki 5 eilių. Pakartotinio sukimo funkcija tęsiama tol, kol nebesudaromi laimingi
deriniai.
Super pakartotinio sukimo funkcija suaktyvinama po 4 laimingų pakartotinių sukimų
tame žaidime. Super pakartotinio sukimo metu visi laimintys simboliai lieka savo vietose iki tol, kol
nebesudaromas papildomas laimėjimas. Laimėjimai išmokami už kiekvieną pakartotinį sukimą.
48. „Laukinė miškų knyga“ („Wild Tome of the Woods“)
„Laukinė miškų knyga“ („Wild Tome of the Woods“) – 6 būgnų, 26 statymo eilių vaizdo
lošimo automatas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimalus laimėjimas – 100 000,00 EUR.
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai
statymo suma 1 EUR:
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Simbolis

Laimėjimas

Simbolis

Laimėjimas

X6
X5
X4
X3

20,00 €
6,00 €
2,00 €
1,00 €

X6
X5
X4
X3

3,00 €
2,00 €
0,80 €
0,40 €

X6
X5
X4
X3

16,00 €
6,00 €
2,00 €
1,00 €

X6
X5
X4
X3

3,00 €
1,00 €
0,60 €
0,40 €

X6
X5
X4
X3

10,00 €
5,00 €
2,00 €
1,00 €

X6
X5
X4
X3

2,00 €
1,00 €
0,60 €
0,40 €

X6
X5
X4
X3

5,00 €
3,00 €
1,00 €
0,60 €

Universalus „Wild“ simbolis

pakeičia visus simbolius išskyrus „Wild Tome“

simbolį.
Lošimo metu pasirodęs „Wild Tome“ simbolis
atsiverčia ir parodo vieną iš kitų
lošimo simbolių išskyrus „Wild“ ir „Wild Tome“ simbolį. Ekrane esantys „Wild Tome“ simbolio
parodyti simboliai pavirsta į „Wild“ simbolį. Galutinė transformacija gali parodyti papildomą „Wild
Tome“ simbolį.
Visus būgnus užpildžius „Wild“ simboliais suteikiamas laimėjimas, kurios vertė yra
1000 kartų didesnė už statymo dydį.
49. „Didelis blogas vilkas. Kalėdinis leidimas“ („Big Bad Wolf Christmas Special“)
„Didelis blogas vilkas. Kalėdinis leidimas“ – 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra krentančių būgnų funkcija, „Paršelių“ simbolių
virtimo į „Wild“ simbolius funkcija ir nemokamų sukimų žaidimas su „Namelio nupūtimo“ funkcija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Laimėjimai už atskiruosius simbolius pridedami prie eilių
laimėjimų. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingus derinius tame
žaidimo raunde sudarę simboliai dingsta, o į atsiradusias tuščias pozicijas nukrenta simboliai, buvę
aukščiau. Visi nauji laimėjimai pridedami prie esamo laimėjimo. Kai laimingų derinių nebėra,
funkcija baigiasi.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma - 125,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 225 x statymo suma EUR.
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Vilko“ ir „Mėnulio“ simbolius.
Šiame žaidime yra dviejų tipų simboliai „Wild“:
49.7.1. Įprastas simbolis „Wild“;
49.7.2. Paršelių virtimas į simbolius „Wild“.
Kai žaidžiamas krentančių būgnų funkcija, ties antruoju laimėjimu vienas iš „Paršelio“
simbolių pavirsta į „Wild“, ties ketvirtuoju laimėjimu – 2 „Paršelis“ pavirsta į „Wild“, ties šeštuoju –
3 „Paršelis“ pavirsta į „Wild“. „Paršeliai“ „Wild“ simboliais išlieka iki tol, kol nebelieka naujų
laimingų derinių.
„Vilko“ simboliai nėra susieti su laimėjimo eilėmis. Jei iškrenta trys arba daugiau
„Vilko“ simbolių, išmokama x3 statymo suma bei suaktyvinamas nemokamų sukimų funkcija, kurio
metu suteikiama 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu iškritę 3 arba daugiau „Vilko“
simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų funkcija veiks iki tol, kol
nebeliks nemokamų sukimų.
„Mėnulio“ simbolis rodomas nemokamų sukimų metu. „Mėnulio“ simbolis suaktyvina
„Namelio nupūtimo“ funkcijos pažangą. Šis simbolis gali iškristi tik paskutiniąjame būgne. Žaidžiant
„Namelio nupūtimo“ funkciją gali būti suteikta papildomų nemokamų sukimų. Surinkus 3 „Mėnulio“
simbolius, vilkas nupučia medinį namą ir suteikia 2 papildomus sukimus. Surinkus 6, nupučiamas
plytinis namas, suteikiami 2 papildomi sukimai ir X2 daugiklis, taikomas visiems vėlesniems
sukimams.
50. „Paslaptingi brangakmeniai“ („Arcane Gems“)
„Paslaptingi brangakmeniai“ – 5 būgnų, 3 eilių, 9 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
Laimėjimai yra išmokami už 3, 4 arba 5 simbolius, sujungtus ir gretimai esančius bet
kurioje laimingoje eilėje. Ši funkcija vadinama „Išmoka už gretimus simbolius“. Kai pristatomas
laimėjimas, atskiri statymo eilių laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Bet kokia žaidimo raunde
laimėta suma bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 4 950 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
Bet koks laimingas derinys pagrindinio sukimo metu suaktyvina „Paslaptingo užrakto
mechanizmą“. Paslaptingo užrakto mechanizmo funkcijos metu didžiausios vertės laimingi simboliai
užrakinami, o už visus kitus laimingus simbolius laimėjimas yra išmokamas nedelsiant. Žaidžiamas
pakartotinis sukimas, kuris tęsiasi tol, kol daugiau nebeiškrenta didžiausios vertės laimingų simbolių.
Bendras laimėjimas išmokamas paskutinio pakartotinio sukimo metu.
Visą būgną užpildžius užrakintais simboliais, skiriamas atsitiktinis stulpelio daugiklis
nuo 2 iki 5. Bendras daugiklis yra visų skiriamų stulpelio daugiklių suma. Maksimalus bendras
daugiklių skaičius gali būti iki x25, jei visi būgnai yra užpildyti užrakintais simboliais.
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51. „Artemis prieš Medūzą“ („Artemis vs Medusa“)
„Artemis prieš Medūzą“ - 5 būgnų, 4 eilių, 1 024 laimėjimo variantų lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra neriboti „Nemokami mūšio sukimai“ ir „Monstro
premijos“ monetų surinkimo funkcija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Laimėjimai už atskiruosius simbolius pridedami prie eilių
laimėjimų. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 5 286 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
Simboliai „Antler Wild“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Bonus“. Simboliai „Bonus“
nesiejami su statymo eilėmis ir jie gali iškristi tik pagrindiniame žaidime, 2, 3 ir 4 būgnuose.
Bet kuris vidutinės vertės simbolis gali būti su „Monstro premijos“ moneta. „Monstro
premijos“ monetos gali būti rodomos tik pagrindiniame žaidime. Jei ant paskutinio būgno iškris
Artemidės simbolis su auksiniu rėmeliu, visos būgnuose esančios „Montro premijos“ monetos bus
surinktos ir išmokėtas bendras jų vertės laimėjimas. „Montro premijos“ monetos vertė atitinka
simbolio, su kuriuo ji iškrito, vertę.
Iškritę 3 simboliai „Bonus“ suaktyvina neribotus „Nemokamus mūšio sukimus“. Šie
sukimai trunka tol, kol mūšis tarp Artemidės ir Medūzos pasibaigia. Mūšio matuoklėje informacija
atsinaujina atitinkamai pagal sukauptus Montro simbolius. Kiekvieną kartą, kai būgnuose iškrenta 1
ar daugiau Artemidės simbolių, į matuoklę bus pridėti visi, kartu su ja iškritę, vidutinės vertės monstro
simboliai, o už kiekvieną iškritusį Artemidės simbolį iš matuoklės bus pašalintas monstro simbolis
nuo mažiausios iki didžiausios vertės ir skirtas prizas. Jei matuoklė užsipildys 15 monstrų simbolių,
Artemidė atsitrauks ir nemokami sukimai baigsis. Nemokami sukimai taip pat baigsis, jei Artemidė
sunaikins paskutinį monstrą.
52. „Krištolo princas“ („Crystal Prince“)
„Krištolo princas“ – 6 būgnų, nuo 4 096 iki 262 144 vis daugėjančių laimėjimo variantų
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra „Sniego kritimo“ mechanizmas,
funkcija „Pūgos rėžimas“, „Laukinės šalnos“ nemokami sukimai ir „Laukinės šalnos Wild“ simboliai
su daugikliu.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Laimėjimai už atskiruosius simbolius pridedami prie eilių
laimėjimų. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 11 500 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Laukinės šalnos Wild“ simboliai pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Laukinių šalnų
Wild“ simbolius su daugikliu ir „Bonus Scatter“ simbolius.
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„Laukinių šalnų Wild“ simboliai su daugikliu pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus
„Laukinių šalnų Wild“ simbolius ir „Bonus Scatter“ simbolius. Šis simbolis gali turėti x2 arba x3
laimėjimo daugiklį. Jei laiminčioje kombinacijoje yra keli „Laukinių šalnų Wild“ simboliai su
daugikliu, jų daugikliai yra atitinkamai sudauginami.
Iškritę 3, 4, 5 arba 6 „Bonus Scatter“ simboliai atitinkamai suaktyvina 8, 10, 15 arba 20
„Laukinių šalnų“ nemokamų sukimų. Kiekvieno sukimo pradžioje nuo 1 iki 4 simbolių atsitiktine
tvarka yra pakeičiami „Laukinių šalnų Wild“ simboliais su daugikliu arba „Laukinių šalnų Wild“
simboliais. Nemokamų sukimų metu iškritus 2 „Bonus Scatter“ simboliams, suaktyvinami 3
papildomi nemokami sukimai.
Bet koks laimėjimas suaktyvina „Sniego kritimo“ mechanizmą ir prideda vieną naują
simbolių eilutę. Papildomos simbolių eilutės yra suteikiamos tol, kol yra naujų laiminčių
kombinacijų. Viso papildomų simbolių eilučių gali būti suteikta iki užsipildo visos 8 eilutės.
Laimėjimas yra išmokamas, kai nebesusidaro laiminčios kombinacijos. Kai pirmą kartą visos 8
eilutės yra užpildomos, sudaužomas „Pūgos antspaudas“ ir suaktyvinami 1 - 3 „Laukinės šalnos
Wild“ simboliai su daugikliu bei aktyvuojamas „Pūgos rėžimas“.
Suaktyvinus „Pūgos rėžimą“ visi laimingi „Laukinės šalnos Wild“, „Bonus Scatter“ ir
aukštos vertės simboliai yra užrakinami. Neužrakinti simboliai yra pašalinami, o likusieji simboliai
nukrenta žemyn ir pridedami nauji papildomi simboliai į likusias tuščias simbolių pozicijas. „Pūgos
rėžimas“ tęsiasi tol, kol susidaro laiminčios kombinacijos.
„Laukinių šalnų“ nemokamų sukimų pirkimo funkcija gali būti suaktyvinta tik
pagrindiniame žaidime sumokant 60 x statymo sumos EUR. Pirkimo funkcija atsitiktinai suaktyvina
3 – 6 „Bonus Scatter“ simbolius ir atitinkamai lošėjas laimi 8, 10, 15 arba 20 „Laukinių šalnų“
nemokamų sukimų.
53. „Deimantų kunigaikštis“ („Diamond Duke“)
„Deimantų kunigaikštis“ – 3 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį. Šiame žaidime yra „Premijos ratas“, „Daugiklio ratas“ bei „Pasirink ir paspausk“
funkcija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Laimėjimai už atskiruosius simbolius pridedami prie eilių
laimėjimų. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 8 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Rato Scatters“ simboliai išmokami bet kokia tvarka ir nėra susieti su laimėjimo
eilėmis:
53.6.1. 2 „Rato Scatters“ simboliai suaktyvina „Premijos ratą“. Už 2 „Rato Scatters“
simbolius išmokama x4 statymo sumos.
53.6.2. 3 „Rato Scatters“ simboliai suaktyvina „Premijos ratą“, o vėliau ir „Daugiklio ratą“.
Už 3 „Rato Scatters“ simbolius išmokama x8 statymo sumos.
„Premijos ratas“ suaktyvinamas, kai iškrenta 2 arba 3 „Rato Scatters“ simboliai.
„Premijos ratas“ yra suskirstytas į skyrius, kuriuose lošėjas gali laimėti x2, x3, x5, x7 arba x10
statymo daugiklius arba „Pasirink ir paspausk“ funkcijos suaktyvinimą. „Pasirink ir paspausk“
funkcija tai monetų laimėjimai su daugikliu:
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53.7.1. 1 etapas: daugiklis nuo x2 iki x7 statymo sumos;
53.7.2. 2 etapas: daugiklis nuo x3 iki x15 statymo sumos;
53.7.3. 3 etapas: daugiklis nuo x5 iki x100 statymo sumos.
1 ir 2 etapuose yra parinktis su rodyklės ženklu, kuri užbaigia esamą etapą ir perkelia
lošėją į sekantį bei kiekviename etape yra parinktis su „X“ ženklu, kuri užbaigia etapą ir surenka
laimėjimą.
Visus būgnus užpildžius tuo pačiu simboliu, išmokamas laimėjimas ir suaktyvinamas
„Daugiklio rato“ sukimas.
54. „Vaiduoklio glifas“ („Ghost Glyph“)
„Vaiduoklio glifas“ – 7 būgnų, 7 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Šiame žaidime yra krentančių būgnų funkcija, simbolis „Vaiduoklio glifas“, kuris aktyvuoja 4
skirtingas „Vaiduoklių urnas“, „Premijos žaidimas“ su nemokamais sukimais, „Paranormalumo
matuoklė“ ir „Masinis Wild“ simboliai.
Visi laimėjimai yra išmokami už vienodų liečiamųjų simbolių grupes. Jei vienoje
simbolių grupėje yra keli laimėjimai, išmokamas tik didžiausias. Kai žaidžiami nemokami sukimai,
rodomas tik bendrasis kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma
bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingus derinius tame
žaidimo raunde sudarę simboliai dingsta, o į atsiradusias tuščias pozicijas nukrenta simboliai, buvę
aukščiau. Visi nauji laimėjimai pridedami prie esamo laimėjimo. Kai laimingų derinių nebėra,
funkcija užbaigiama.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 2 260 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia visus įprastus simbolius. Jei „Wild“ simbolis yra laiminčioje
kombinacijoje, jis pasišalina kartu su laiminčia kombinacija prieš būgnų kritimą.
„Masinis Wild“ simbolis pakeičia visus įprastus simbolius. Jei „Masinis Wild“ simbolis
yra laiminčioje kombinacijoje, jis pasišalina kartu su laiminčia kombinacija prieš būgnų kritimą, jei
jam nereikia atsitiktinai judėti (žr. 54.12).
„Vaiduoklio glifo“ simbolis gali pasirodyti tiek pagrindinio žaidimo metu, tiek
„Premijos žaidimo“ metu. Kai dingsta laimingus derinius sudarę simboliai, atsitiktinėje tuščioje
pozicijoje pasirodo „Vaiduoklio glifo“ simbolis. Vieno sukimo metu, gali pasirodyti tik vienas
„Vaiduoklio glifo“ simbolis. „Vaiduoklio gifas“ atitinka ir yra pašalinamas kaip „Wild“simbolis.
Sudaręs laimintį derinį „Vaiduoklio glifo“ simbolis pasišalina taip suaktyvindamas vieną iš
„Vaiduoklių urnų“. Kiekvienas pasišalinęs „Vaiduoklio glifo“ simbolis suaktyvina papildomą urną.
Jei suaktyvinama „Mėlyno vaiduoklio“ urna, visi nepasišalinę „Vaiduokli glifo“ simboliai tampa
„Wild“ simboliais. Per likusius to sukimo būgnų kritimus, daugiau „Vaiduoklio glifo“ simboliai
nepasirodo.
Kiekvieno sukimo metu, žaidimo viršutiniame dešiniame kampe, atsitiktine tvarka
pasirodo 5 „Vaiduoklių urnos“. 4 pirmos urnos gali būti „Geltono vaiduoklio“, „Žalio vaiduoklio“
arba „Raudono vaiduoklio“, bet paskutinė urna visuomet yra „Mėlyno vaiduoklio“ urna. Urnos
aktyvuojamos iš kairės į dešinę „Vaiduoklio glifo“ simbolio pagalba (žr. 53.7). „Vaiduoklių urnos“
yra suteikiamos tokia tvarka, kokia jos buvo aktyvuotos.
„Vaiduoklių urnos“:
54.11.1. „Geltono vaiduoklio“ urna: pasirodęs geltonas vaiduoklis atsitiktine tvarka nuo 4 iki
10 simbolių paverčia „Wild“ simboliais;
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54.11.2. „Žalio vaiduoklio“ urna: pasirodęs žalias vaiduoklis atsitiktine tvarka žemos vertės
simbolius paverčia kitais žemos vertės simboliais;
54.11.3. „Raudono vaiduoklio“ urna: pasirodęs raudonas vaiduoklis atsitiktinai pašalina visus
žemos vertės simbolius taip suaktyvindamas krentančių būgnų funkciją;
54.11.4. „Mėlyno vaiduoklio“ urna: pasirodęs mėlynas vaiduoklis suaktyvina „Premijos
žaidimo“ funkciją. „Premijos žaidimas“ aktyvuojamas užbaigus visus simbolių kritimus
pagrindiniame žaidime. „Premijos žaidimo“ metu yra suteikiami 8 nemokami sukimai. 3 papildomi
nemokami sukimai yra suteikiami už kiekvieną „Premijos“ žaidimo metu aktyvuotą „Mėlyno
vaiduoklio“ urną. Su kiekvienu laimėjimu pildosi „Paranormalumo matuoklė“. Pilnai užpildyta
„Paranormalumo matuoklė“ suaktyvina funkciją „Masinis Wild“.
„Masinis Wild“ funkcija aktyvuojama paskutinio nemokamo sukimo pabaigoje, jei
„Paranormalumo matuoklė“ pasiekia 1 arba aukštesnį lygį. Jei „Paranormalumo matuoklė“ pasiekia
žemesnį nei 3 lygį, simboliai „Masinis Wild“ yra pašalinami jei sudaro laimėjimą. Jei
„Paranormalumo matuoklė“ pasiekia aukštesnį nei 3 lygį, simboliai „Masinis Wild“ juda į atsitiktines
būgnų pozicijas per kiekvieną būgnų kritimą. „Masinis Wild“ funkcija turi 22 lygius:
54.12.1. 1 lygis: Atsiranda du simboliai 2 x 2 „Masiniai Wild“, kai užtikrintas 1 laimėjimas
54.12.2. 2 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrintas 1
laimėjimas.
54.12.3. 3 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3„Masiniai Wild“, kai užtikrinti 2 laimėjimai.
54.12.4. 4 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 3 laimėjimai.
54.12.5. 5 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 4 laimėjimai.
54.12.6. 6 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 5 laimėjimai.
54.12.7. 7 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 6 laimėjimai.
54.12.8. 8 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 7 laimėjimai.
54.12.9. 9 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 8 laimėjimai.
54.12.10. 10 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinti 9
laimėjimai.
54.12.11. 11 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 10
laimėjimų.
54.12.12. 12 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 11
laimėjimų.
54.12.13. 13 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 12
laimėjimų.
54.12.14. 14 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 13
laimėjimų.
54.12.15. 15 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 14
laimėjimų.
54.12.16. 16 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 15
laimėjimų.
54.12.17. 17 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 16
laimėjimų.
54.12.18. 18 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 17
laimėjimų.
54.12.19. 19 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 18
laimėjimų.
54.12.20. 20 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 19
laimėjimų.
54.12.21. 21 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrinta 20
laimėjimų.
54.12.22. 22 lygis: Atsiranda vienas simbolis 3 x 3 „Masiniai Wild“, kai užtikrintas 21
laimėjimas.
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55. „Ugnikalnio kūjis“ („Hammer of Vulcan“)
„Ugnikalnio kūjis“ - 6 būgnų, 4 eilių, 4 096 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra „Kūjo Wild“ funkcija ir „Uždek kalvę“ nemokamų
sukimų žaidimas.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke
LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 20 348 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išskyrus „Vulkano Scatter“. Šiame
žaidime yra dviejų tipų simboliai „Wild“:
55.6.1. Įprastas simbolis „Wild“;
55.6.2. Simbolis „Kūjo Wild“. Jei iškrenta šis simbolis, jis suaktyvina „Kūjo smūgio“ funkciją
ir pavirsta įprastu simboliu „Wild“ bei simboliais „Wild“ paverčia visus tame pačiame būgne
vertikaliai išsidėsčiusius simbolius.
„Vulkano Scatter“ simboliai gali iškristi bet kokia tvarka ir nėra susieti su laimėjimo
eilėmis. 3 ar daugiau „Vulkano Scatter“ simbolių suaktyvina „Uždek kalvę“ nemokamų sukimų
žaidimą:
55.7.1. 3 „Vulcano Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų;
55.7.2. 4 „Vulkano Scatter“ simboliai suaktyvina 12 nemokamų sukimų;
55.7.3. 5 „Vulkano Scatter“ simboliai suaktyvina 15 nemokamų sukimų;
55.7.4. 6 „Vulkano Scatter“ simboliai suaktyvina 20 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų pradžioje laimėjimo daugiklis yra x1. Kiekvieną kartą nemokamų
sukimų metu suaktyvinus funkciją „Kūjo smūgis“, daugiklis yra padidinamas 1.Nemokamų sukimų
metu iškritus „Vulkano Scatter“ simboliui yra suteikiami papildomi sukimai:
55.8.1. Už 1 „Vulkano Scatter“ simbolį suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas;
55.8.2. Už 2 „Vulkano Scatter“ simbolius suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai;
55.8.3. Už 3 „Vulkano Scatter“ simbolius suteikiami 4 papildomi nemokami sukimai;
55.8.4. Už 4 „Vulkano Scatter“ simbolius suteikiami 6 papildomi nemokami sukimai.
Jei paskutinis nemokamas sukimas yra nelaimingas, suaktyvinama funkcija
„Pakartotinis smūgis“ ir suteikiamas dar vienas papildomas nemokamas sukimas. Funkcijos metu
iškritęs „Kūjo Wild“ daugiklį padidina 1, tačiau jei papildomas nemokamas sukimas yra vėl
nelaimingas, funkcija „Pakartotinis smūgis“ suaktyvinama dar kartą. Taip pat šios funkcijos metu gali
iškristi „Vulkano Scatter“ simboliai ir tokiu atveju nemokamų sukimų žaidimas bus pratęstas
papildomais nemokamais sukimais.
„Uždek kalvę“ nemokamų sukimų pirkimo funkcija gali būti suaktyvinta tik
pagrindiniame žaidime sumokant 80 x statymo sumos EUR. Pirkimo funkcija atsitiktinai suaktyvina
3 – 6 „Vulkano Scatter“ simbolius ir atitinkamai lošėjas laimi 10, 12, 15 arba 20 „Uždek kalvę“
nemokamų sukimų.
56. „Nero likimas“ („Nero‘s Fortune“)
„Nero likimas“ - 5 būgnų, 5 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame
žaidime yra krentančių būgnų funkcija, „Degančių strėlių“ funkcija ir „Nero liepsnų“ funkcija su
nemokamais sukimais.
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Visi laimėjimai yra išmokami už vienodų liečiamųjų simbolių grupes. Jei vienoje
simbolių grupėje yra keli laimėjimai, išmokamas tik didžiausias. Kai žaidžiami nemokami sukimai,
rodomas tik bendrasis kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma
bus rodoma lauke LAIMĖJIMAS.
Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingus derinius tame
žaidimo raunde sudarę simboliai dingsta, o atsiradusias tuščias pozicijas nukrenta simboliai, buvę
aukščiau. Visi nauji laimėjimai pridedami prie esamo laimėjimo. Kai laimingų derinių nebėra,
funkcija užbaigiama.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 8 575 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Bonus Scatter“. Jei „Wild“ simbolis
yra laiminčioje kombinacijoje, jis pasišalina kartu su laiminčia kombinacija prieš būgnų kritimą.
„Degančių strėlių“ funkcija yra galima tik pagrindiniame žaidime. Iš būgnų pasišalinus
laimingam deriniui yra tikimybė, kad tuščiose simbolių pozicijose pasirodys daugiklis. Po simboliais
slepiamas
daugiklis
parodomas
laimėjus
vėlesnėje
būgnų
kritimo
sekoje.
Jei laimingas derinys yra pašalinamas ir yra parodomas vienas ar keli ankstesnio laimėjimo
daugikliai,
parodyti
daugikliai
yra
kaupiami
iki
būgnų
kritimo
pabaigos.
Bet koks tuometinio sukimo laimėjimas bus padaugintas iš sukauptos daugiklio vertės.
Sukaupta daugiklio vertė nustatoma iš naujo tarp kiekvieno sukimo.
Iškritę 3, 4 ar 5 „Bonus Scatter“ simboliai suaktyvina „Nero liepsnų“ funkciją su
atitinkamai 10, 12 arba 14 nemokamų sukimų. Funkcijos metu „Bonus Scatter“ simboliai daugiau
nepasirodo. Kiekvieno nemokamo sukimo metu daugikliai yra paslepiami po atsitiktine tvarka
parinktais simboliais. Jei laimingam deriniui pasišalinus, po juo slėpėsi daugiklio simbolis, daugiklis
kaupiasi ir taip viso nemokamų sukimų žaidimo metu. Laimingų derinių laimėjimai dauginami iš
sukaupto daugiklio. Sukaupta daugiklio vertė nustatoma iš naujo nemokamų sukimų žaidimo
pabaigoje.
57. „Panteros karaliavimas“ („Panther‘s Reign)
„Panteros karaliavimas“ - 5 būgnų, 4 eilių, 50 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra „Wild purslų“ funkcija ir nemokamų sukimų funkcija su
užsifiksuojančio simbolio pakartotinio sukimo funkcija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke
LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 5 202 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“.
Iškritę 3 ar daugiau simboliai „Bonus Scatter“ suaktyvina nemokamų sukimų funkciją,
kurios metu yra suteikiami 5 nemokami sukimai. Už kiekvieną iškritusį papildomą simbolį „Bonus
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Scatter“ yra suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas. Maksimalus sukimų kiekis yra 22. „Wild
purslų“ funkcija gali būti suaktyvinta bet kurio sukimo pradžioje ir jos metu atsitiktinėse pozicijose
yra pridedama iki 7 „Wild“ simbolių. Taip pat nemokamų sukimų metu visi laimingi deriniai
suaktyvina pakartotinio sukimo funkciją, kurios metu visi laimingo derinio simboliai yra
užfiksuojami, o likusieji simboliai sukami iš naujo. Jei pakartotinio sukimo metu iškrenta laimingo
derinio simboliai, jie vėl užfiksuojami, o likusieji simboliai sukami iš naujo. Funkcija pasibaigia, kai
nebeiškrenta daugiau laimingo derinio simbolių. Nemokamų sukimų metu „Bonus Scatter“ simboliai
būgnuose nepasirodo.
„Wild purslų“ funkcijos metu atsitiktinėse pozicijose yra pridedami „Wild“ simboliai.
Pagrindinio žaidimo metu yra pridedama iki 10 „Wild“ simbolių, nemokamų sukimų metu, sukimo
pradžioje yra pridedama iki 7 „Wild“ simbolių.
58. „Kaukoles aukštyn“ („Skulls UP“)
„Kaukoles aukštyn!“ – 5 būgnų, nuo 243 iki 1 944 vis daugėjančių laimėjimo variantų
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra pakartotinio sukimo „Kaukoles
aukštyn!“, „Liepsnojančių nemokamų sukimų“ bei augančių būgnų funkcijos.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke
LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 3 650 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
Šiame žaidime yra dviejų tipų simboliai „Wild“:
58.6.1. „Degančios kaukolės Wild“ simboliai gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Jie
suaktyvina pakartotinių sukimų funkciją „Kaukoles aukštyn!“. Bet kuris „Degančios kaukės Wild“
simbolis praplės būgno, kuriame iškris, aukštį vienu simboliu likusiems pakartotiniems sukimams.
Pakartotiniai sukimai tęsis kol bus „Degančios kaukolės Wild“ simboliai. Šie simboliai gali pakeisti
bet kurį simbolį, išskyrus „Skrynios Scatter“.
58.6.2. „Kaukolės Wild“ simboliai gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Šie simboliai gali
iškristi kartu su „Degančios kaukolės Wild“ simboliu arba „Liepsnojančių nemokamų sukimų“
funkcijos metu ir praplėsti būgno, kuriame iškris, aukštį vienu simboliu likusiems pakartotiniems
sukimams. Šie simboliai gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Skrynios Scatter“ ir „Degančios
kaukolės Wild“ simbolius.
3 „Skrynios Scatter“ simboliai suaktyvina „Liepsnojančių nemokamų sukimų“ funkciją,
kurios metu yra suteikiami 6 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu gali būti suaktyvinti
pakartotiniai sukimai „Kaukoles aukštyn!“. „Liepsnojančių nemokamų sukimų“ funkcijos metu
aukštyn prasiplėtęs būgnas nesumažėja, kai pasibaigia „Kaukoles aukštyn!“ funkcija. Taip pat
nemokamų sukimų metu „ Kaukolės Wild“ simbolis praplėčia būgno aukštį net jei funkcija „Kaukoles
aukštyn!“ nėra aktyvi. Už kiekvieną iki 6 simbolių aukštyn praplėstą būgną yra suteikiami 2
papildomi nemokami sukimai. „Liepsnojančių nemokamų sukimų“ funkcija baigiasi, kai nebelieka
nemokamų sukimų.
Suaktyvinus pakartotinių sukimų funkciją „Kaukoles aukštyn!“ (žr. 58.6.1), prieš
kiekvieną pakartotinį sukimą, visi naujai iškritę simboliai „Degančios kaukolės Wild“ ir „Kaukolės
Wild“ simboliai praplėčia būgno, kuriame iškrito, pozicijas naujiems simboliams. Jeigu naujų
pozicijų nėra, simboliai „Degančios kaukolės Wild“ ir „Kaukolės Wild“ lieka savo pozicijoje. Kai
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„Degančios kaukolės Wild“ simbolis sudaro laimintį derinį „Kaukoles aukštyn!“ funkcijos metu, jis
pavirsta į „Kaukolės Wild“ simbolį. Funkcija pasibaigia, kai nebelieka „Degančios kaukolės Wild“
simbolių.
59. „Titano perkūnas: Hado rūstybė“ („Titan Thunder: Wrath of Hades“)
„Titano perkūnas: Hado rūstybė“ - 5 būgnų, 3 eilių, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra „Titano perkūno aukso puodo“ funkcija ir
„Požeminio pasaulio nemokamų sukimų“ funkcija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke
LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 15 098 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis gali iškristi visuose 5 būgnuose tiek pagrindiniame žaidime, tiek
„Požeminio pasaulio nemokamų sukimų“ funkcijos metu. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį,
išskyrus „Scatter“ ir „Pinigai“ simbolius.
„Scatter“ simboliai gali pasirodyti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 3 „Scatter“ simboliai
suaktyvina „Požeminio pasaulio nemokamų sukimų“ funkciją, kurios metu suteikiami 8 nemokami
sukimai. Už 3 „Scatter“ simbolius yra suteikiamas x1 statymo sumos laimėjimas. Nemokamų sukimų
metu pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams yra suteikiami 8 papildomi nemokami sukimai, laimėjimų
daugiklis padidinamas 1.
Simbolis „Pinigai“ gali pasirodyti bet kuriame būgne tiek pagrindiniame žaidime, tiek
„Požeminio pasaulio nemokamų sukimų“ funkcijos metu. Kiekvieno sukimo metu simbolis „Pinigai“
rodo atsitiktinę prizo vertę, „Mažas“ arba „Didelis“ pagrindinius prizus. Galimos atsitiktinės vertės
yra x1, x2, x3, x4, x5, x6, x8, x10 ir x14 statymo vertės.
6 arba daugiau simbolių „Pinigai“ suaktyvina „Titano perkūno aukso puodo“ funkciją ir
suteikia 3 pirminius pakartotinius sukimus. Simboliai „Pinigai“ suaktyvinę šią funkciją lieka savo
pozicijose, o visos kitos pozicijos sukasi pakartotinai. Jei pakartotinių sukimų metu papildomai
iškrenta vienas ar keli simboliai „Pinigai“, jie lieka savo pozicijose, o likusių pakartotinių sukimų
skaičius yra atstatomas į 3. „Titano perkūno aukso puodo“ funkcija baigiasi, kai nebelieka
pakartotinių sukimų arba visose 15 būgnų pozicijų yra simboliai „Pinigai“. „Titano perkūno aukso
puodo“ funkcija turi prizus:
59.9.1. „Pagrindinis“ prizas skiriamas, kai būgnuose pasirodo 15 simbolių „Pinigai“;
59.9.2. „Didelis“ prizas skiriamas, kai būgnuose pasirodo „Didelio aukso puodo“ simbolis;
„Mažas“ prizas skiriamas, kai būgnuose pasirodo „Mažo aukso puodo“ simbolis.
„Titano perkūno aukso puodo“ funkcija gali būti suaktyvinta tiek pagrindiniame
žaidime, tiek „Požeminio pasaulio nemokamų sukimų“ funkcijos metu.
60. „Vampyras Senpai“ („Vampire Senpai“)
„Vampyras Senpai“ – 5 būgnų, 5 eilių, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra „Pasikeičiančio Wild“, „Paslaptingo talismano“ bei
nemokamų sukimų su „Šokinėjančiais Wild“ ir „Užsifiksuojančiais Wild“ funkcija.
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Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke
LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 8 894 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
Šiame žaidime yra trijų tipų simboliai „Wild“:
60.6.1. „Vampyro Wild“ simbolis pakeičia bet kokius simbolius, išskyrus „Pasikeičiantį
Wild“ ir „Bonus Scatter“. Būgnuose pasirodęs „Vampyro Wild“ simbolis bet kokius, šalia esančius
vidutinės vertės simbolius paverčia „Pasikeičiančiu Wild“ simboliu.
60.6.2. „Pasikeičiantis Wild simbolis“ pakeičia bet kokius simbolius, išskyrus „Vampyro
Wild“, „Talismano Wild“ ir „Bonus Scatter“. Bet koks „Pasikeičiantis Wild“ simbolis pakeičia bet
kokius, šalia esančius vidutinės vertės simbolius „Pasikeičiančiu Wild“ simboliu. Funkcija tęsiasi tol,
kol aplink yra vidutinės vertės simbolių.
60.6.3. „Talismano Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Vampyro Wild“,
„Pasikeičiantį Wild“ ir „Bonus Scatter“ simbolius.
Bet kurio sukimo metu yra tikimybė, kad 1-4 būgnuose iškris 3-9 „Talismano Wild“
simboliai. „Talismano Wild“ simboliai paprastai neiškrenta būgnuose pagrindinio žaidimo metu.
3, 4 arba 5 simboliai „Bonus Scatter“ atitinkamai suaktyvina 7, 9 arba 12 nemokamų
sukimų. „Bonus Scatter“ simboliai gali pasirodyti visuose penkiuose būgnuose tik pagrindinio
žaidimo metu. Būgnuose iškritęs simbolis „Vampyro Wild“ iki nemokamų sukimų pabaigos
kiekvieno sukimo metu judės į atsitiktines būgnų pozicijas. Nemokamų sukimų metu paprastai
iškrenta „Talismano Wild“ simboliai. Iškritęs „Talismano Wild“ simbolis nemokamų sukimų metu
yra užrakinamas savo pozicijoje iki funkcijos pabaigos. Už kiekvieną įkritusį „Vampyro Wild“ arba
„Talismano Wild“ simbolį yra suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas.
61. „Laukinis katilas“ („Wild Cauldron“)
„Laukinis katilas“ – 6 būgnų, nuo 4 096 iki 262 144 išsiplečiančių laimėjimo krypčių
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Šiame žaidime yra krentančių būgnų funkcija su
užsifiksuojančiu simboliu, laimėjimų daugikliai ir nemokamų sukimų funkcija.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Kai pristatomas laimėjimas, atskiri statymo eilių
laimėjimai rodomi ant statymo eilių. Kai žaidžiami nemokami sukimai, rodomas tik bendrasis
kiekvienu sukimu gautas laimėjimas. Bet kokia žaidimo raunde laimėta suma bus rodoma lauke
LAIMĖJIMAS.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 21 200 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką SUKTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų
dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus“. Kiekvienas
„Wild“ simbolis padidina daugiklį 1 iki ne daugiau kaip 7 vieno sukimo metu. Naujas sukimas
laimėjimo daugiklį atstato.
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Bet kuris laimingas derinys suaktyvina krentančių būgnų su užsifiksuojančiu simboliu
funkciją. Šios funkcijos metu bet kuris laimingas derinys yra užfiksuojamas ir kaupiasi būgnų
apačioje, o visi simboliai, kurie nesudarė laimingo derinio yra pašalinami. Iškrenta nauji simboliai.
Kiekvienas laimėjimas gali padidinti žaidimo laimėjimo krypčių skaičių iki 262 144. Krypčių
skaičius padidėja, kai susidarius laimingam deriniui ir pasišalinus laimingo derinio nesudariusiems
simboliams, yra pridedama 1 papildoma simbolių eilė. Simbolių eilių maksimalus skaičius yra 8.
Krentančių būgnų su užsifiksuojančiu simboliu funkcija pasibaigia ir eilių skaičius atstatomas į 4, kai
nebesusidaro laimingi deriniai.
4, 5 arba 6 simboliai „Bonus“ suaktyvina nemokamų sukimų funkciją, kurios metu yra
atitinkamai suteikiama 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų. Per nemokamų sukimų funkciją vieno
sukimo metu iškritę 2 simboliai „Bonus“ prideda 2 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų.
Funkcijos metu pridėtos papildomos simbolių eilės (žr. 61.7) bei daugiklis (žr. 61.6) išlieka iki jos
pabaigos.
______________

