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. 7

1. „9 liūtai“ („9 Lions“)
„9 liūtai“ („9 Lions“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas. Laimėjimas įskaitomas po
pakartotino sukimo, jei laimima pirmu sukimu. Lošėjas gali nelošti pakartotinio sukimo ir pasiimti
laimėjimą, paspaudęs mygtuką „To Credit“.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 100 000,00 EUR.
Po kiekvieno 9 simbolių sukimo, lošimas automatiškai užlaiko geriausią simbolių
kombinaciją. Lošėjas gali atšaukti simbolių užlaikymą paspaudęs ant simbolio. Užlaikyti simboliai
naudojami kitame lošime.
Būgnuose pasirodžius simboliui „Liūtas“
premijinio lošimo „Liūtai“ lentelės
atitinkamoje vietoje atsiranda simbolis „Liūtas“. Kai užpildoma minėtoji lentelė ir vėlesniame būgnų
sukime surenkami bent 3 simboliai „Liūtas“, suteikiami 9 premijinio lošimo sukimai.
Premijinis lošimas „Liūtai“:
1.6.1. Simboliai „Lūtas“, pasirodę pagrindinio lošimo metu, yra užlaikomi viso premijinio
lošimo metu. Premijinio lošimo metu būgnuose pasirodę simboliai „Liūtas“ yra užlaikomi iki
premijinio lošimo pabaigos.
1.6.2. Jei pasibaigus premijiniam lošimui būgnuose yra bent 4 simboliai „Liūtas“, suteikiamas
laimėjimas pagal laimėjimų lentelę.
Premijinis lošimas „Drakonai“:
1.7.1. Premijinis lošimas „Drakonai“ suteikiamas tuomet, kai simboliai „Drakonas“
pasirodo vidurinėje būgnų eilėje ir įskaitomi laimėjimai.
1.7.2. Premijinio lošimo metu ekrane parodomi 3 drakono kiaušiniai. Lošėjui, pasirinkus
vieną iš jų, suteikiamas jame slypėjęs laimėjimas.
Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu
sukimu.
Laimintys deriniai
Simbolis ar
X9
X8
X7
X6
X5
X4
X3
jų derinys
5000,00

3000,00

1500,00

500,00

300,00

150,00

-
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Simbolis ar
jų derinys

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

3500,00

2000,00

1100,00

400,00

200,00

100,00

-

2500,00

1200,00

600,00

350,00

180,00

100,00

-

2000,00

1000,00

480,00

240,00

100,00

60,00

-

1800,00

900,00

300,00

120,00

50,00

40,00

-

1500,00

700,00

250,00

100,00

50,00

40,00

-

1200,00

500,00

200,00

80,00

50,00

40,00

-

800,00

300,00

120,00

60,00

30,00

20,00

-

600,00

250,00

100,00

50,00

30,00

20,00

-

300,00

150,00

50,00

30,00

20,00

10,00

-

150,00

100,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

2. „BARs&7s“ („BARs&7s“)
BARs&7s“ („BARs&7s“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 4 000,00 EUR.
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Vienu metu laimėjimą galima gauti ne daugiau kaip iš 7 laiminčių derinių.
Laimėjimas suteikiamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o
ne už kiekvieną laimintį derinį atskirai.
Laimintys deriniai (laimėjimai suteikiami už surinktų laiminčių derinių kiekį)
Simbolis ar jų derinys

X8

X6

X5

X4

X3

X2

X1

400,00

160,00

80,00

40,00

30,00

20,00

10,00

400,00

160,00

80,00

40,00

30,00

20,00

10,00

3. „Juodasis vanagas“ („Black Hawk Deluxe“)
„Juodasis vanagas“ („Black Hawk Deluxe“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 5 000,00 EUR.
Lošime yra naudojamos 54 laimėjimo eilutės: 27 eilutės ant trijų būgnų skaičiuojant iš
kairės pusės ir 27 eilutės ant 3 būgnų skaičiuojant iš dešinės pusės.
Lošime naudojamas universalus simbolis
padeda sudaryti laimingus derinius.
Laimintys deriniai
Simbolių
Simbolių
X3
derinys
derinys

, kuris pakeičia bet kurį būgno simbolį ir

X3

Simbolių
derinys

X3

500,00

200,00

120,00

80,00

60,00

40,00

40,00

20,00

20,00

Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti ar pasirinkta svirtis atvers skylę grindyse ir taip apsaugos nuo skeletų. Lošėjas,
pasirinkdamas svirtį, laimėjimą gali padidinti du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

4. „Juodasis žirgas“ („Black Horse
„Juodasis žirgas“ („Black Horse“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
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Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
Lošimo metu būgnuose pasirodžius žetono simboliui
, jis pridedamas prie žetonų
simbolių stulpelio. Surinkus 9 žetono simbolius suteikiama 15 nemokamų sukimų.
Lošimo metu ne laimėjimo eilutėje pasirodžius 3 pasagos simboliams
30 nemokamų sukimų.

, suteikiama

Lošimo metu ne laimėjimo eilutėje pasirodžius 3 juodojo žirgo simboliams
suteikiami 45 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu visi laimėjimai dauginami iš 3.
Nemokamų sukimų metu gali būti suteikti papildomi nemokami sukimai.
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X3

X2

2000,00

Simbolių derinys

,

X3

X2

100,00

1000,00

32,00

400,00

16,00

80,00

8,00

80,00

8,00

80,00

8,00

8,00

-

8,00

-

4,00

-

3,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą ar jo dalį gali dalyvauti
rizikos lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Lošėjas, spėdamas užverstos kortos spalvą, laimėjimą
ar jo dalį gali padidinti du kartus.

5. „Degantys būgnai“ („Burning Reels“)
„Degantys būgnai“ („Burning Reels“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Lošime yra naudojamas universalusis, daugiklio ir išsklaidytasis simbolis.
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Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius
ir daugiklio simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Lošimo metu būgnuose be tarpų iš kairės pusės pasirodę 3,4 ar 5 išsklaidytieji simboliai
suteikia 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui
laimėjimas dvigubinamas.
Nemokamų sukimų nesuteikiami papildomi nemokami sukimai.
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5000,00

1000,00

80,00

10,00

1000,00

300,00

40,00

-

1000,00

200,00

30,00

5,00

500,00

100,00

25,00

-

250,00

65,00

15,00

5,00

200,00

40,00

10,00

-

200,00

40,00

10,00

-

100,00

20,00

5,00

-

100,00

20,00

5,00

-
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

100,00

20,00

5,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, ar ugniagesio gesinamas krūmas išliks nesudegęs. Lošėjas, pasirinkdamas degantį
krūmą, laimėjimą gali padidinti du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

6. „Kapitonas Ryklys“ („Captain Shark“)
„Kapitonas Ryklys“ („Captain Shark“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 90 000,00 EUR.
Lošime yra naudojamas universalus ir išsklaidytas simbolis:
6.3.1. Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytą
simbolį, ir padeda sudaryti laimingus derinius. Jei laimingame derinyje (išskyrus universalių ir
išsklaidytų simbolių derinius) yra universalus simbolis, tai laimėjimas dvigubinamas.
6.3.2. Lošimo metu būgnuose pasirodę 3, 4 ar 5 išsklaidyti simboliai
suteikia
atitinkamai 15, 30 ar 90 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu gali būti
pakartotinai suteikti nemokami sukimai.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

9 000,00

2 500,00

250,00

10,00

10 000,00

400,00

100,00

40,00

750,00

125,00

25,00

2,00

750,00

125,00

25,00

2,00
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

400,00

100,00

20,00

-

250,00

75,00

15,00

-

250,00

75,00

15,00

-

125,00

50,00

10,00

-

125,00

50,00

10,00

-

100,00

25,00

5,00

-

100,00

25,00

5,00

-

100,00

25,00

5,00

-

100,00

25,00

5,00

2,00

Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą ar jo pusę gali dalyvauti
rizikos lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Lošėjas, spėdamas užverstos kortos spalvą, laimėjimą
ar jo pusę gali padidinti du kartus.

7. „Kazino ruletė“ („Casino Roulette“)
„Kazino ruletė“ („Casino Roulette“) – klasikinis ruletės lošimas.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 3 600,00 EUR.
Pastačius už JUODĄ / RAUDONĄ, MAŽIAU / DAUGIAU UŽ 18, NELYGINIS /
LYGINIS, laimėjimas išmokamas santykiu 2:1
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Pastačius už TUZINUS: 1–12, 13–24, 25–36, HORIZONTALŪS STULPELIAI,
laimėjimai išmokami santykiu 3:1
Pastačius už 6 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 6:1
Pastačius už 4 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 9:1
Pastačius už 3 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 12:1
Pastačius už 2 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 18:1
Pastačius už 1 skaičių, laimėjimai išmokami santykiu 36:1
Trumpai paspauskite mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte vėliausią statymą
Paspauskite ir kurį laiką palaikykite nuspaudę mygtuką „Atšaukti statymą“, kad
atšauktumėte visus statymus

8. „Katė Kolinas“ („Colin The Cat“)
„Katė Kolinas“ („Colin The Cat“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
4 mažiausią vertę turintys simboliai gali turėti papildomą premijinio simbolio žymeklį,
Laimėjimai už surinktus 4 premijinius simbolius
suteikiami tik tuomet, kai jie
surenkami horizontalioje laimėjimo linijoje.
Jei laimėjimo linijoje surenkami 4 simboliai su premijinio simbolio žymekliu,
suteikiamas papildomas laimėjimas lygus laimėjimui už 3 premijinių simbolių derinį.
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X4

X3

2 000,00

200,00

-

80,00

-

80,00

-

80,00

-

80,00

-

40,00
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Simbolių derinys

X4

X3

-

40,00

-

40,00

-

40,00

9. „Korida Romantika“ („Corrida Romance Deluxe“)
„Korida Romantika“ („Corrida Romance Deluxe“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali
laimėjimo suma – 50 000,00 EUR.
Lošime yra naudojamas universalus, išsklaidytas ir daugiklio simbolis.
Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytus ir
daugiklio simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Lošimo metu būgnuose be tarpų iš kairės pusės pasirodę 3,4 ar 5 išsklaidytieji simboliai
suteikia 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui
laimėjimas dvigubinamas.
Nemokamų sukimų nesuteikiami papildomi nemokami sukimai.
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

50,00

10,00

400,00

100,00

40,00

-

1 000,00

200,00

30,00

5,00
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

200,00

75,00

20,00

5,00

150,00

50,00

15,00

5,00

100,00

50,00

15,00

5,00

100,00

40,00

10,00

-

50,00

20,00

5,00

-

50,00

20,00

5,00

-

50,00

20,00

5,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti į kurią pusę bėgs jautis. Lošėjas, pasirinkdamas pusę, laimėjimą gali padidinti du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

10. „Dinozauro būgnai 81“ („Dino Reels 81“)
„Dinozauro būgnai 81“ („Dino Reels 81“) – 4 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 12 000,00 EUR.
Lošimo metu būgnuose pasirodęs universalus simbolis
simbolį ir padidina laiminčiu eilučių kiekį iki 81.
Laimintys deriniai:

pakeičia bet kurį būgno

11
Simbolių
derinys

Simbolių
derinys

X4

Simbolių
derinys

X4

X4

1 200,00

600,00

120,00

100,00

80,00

20,00

20,00

10,00

10,00

Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, už kurių vartų slepiasi mėsos gabalas. Lošėjas, atspėdamas vartus, laimėjimą gali
padidinti du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

11. „Dvigubi tigrai“ („Double Tigers“)
„Dvigubi tigrai“ („Double Tigers“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 4 000,00 EUR.
Vienu metu laimėjimą galima gauti ne daugiau kaip iš 7 laiminčių derinių.
Laimėjimas suteikiamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o
ne už kiekvieną laimintį derinį atskirai.
Laimintys deriniai (laimėjimai suteikiami už surinktų laiminčių derinių kiekį)
Simbolis ar jų derinys

X8

X6

X5

X4

X3

X2

X1

400,00

160,00

80,00

40,00

30,00

20,00

10,00

400,00

160,00

80,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
11.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas
padidinamas du kartus.
11.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuri puodynė In ir Jang ženklą pavers
auksiniu. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

12. „Drakulos pilis“ („Dracula's Castle“)
„Drakulos pilis“ („Dracula's Castle“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
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Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 100 000,00 EUR.
Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti
laimingus derinius. Jei universalus simbolio pagalba sudaromas laimingas derinys, tai simbolis
išsiplečia per visą būgną.
Jei 3, 4 ar 5 būgnai, skaičiuojant iš kairės į dešinę, yra užpildyti tik 9, 10, J ar Q
simboliais, tai gautas laimėjimas dauginamas atitinkamai iš 3, 4 ar 5
Siena iš 3, 4, ar 5 stulpelių 9, 10, J ar Q simbolių iš kairės į dešinę daugina laimėjimą
atitinkamai x3, 4 ar 5.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

10 000,00

-

-

-

2 500,00

800,00

200,00

40,00

1 250,00

400,00

100,00

20,00

400,00

200,00

100,00

-

200,00

100,00

50,00

-

160,00

80,00

40,00

-

80,00

40,00

20,00

-

50,00

40,00

20,00

-

40,00

20,00

10,00

-
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

40,00

20,00

10,00

-

40,00

20,00

10,00

-

40,00

20,00

10,00

-

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
12.8.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas
padidinamas du kartus.
12.8.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuri taurė užpildyta krauju . Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

13. „Feniksas lošia 27“ („Fenix Play 27 Deluxe“)
„Feniksas lošia 27“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 16 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti laimingus

derinius.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3

1 600,00

800,00

400,00
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Simbolių derinys

X3

80,00
,
40,00
,

,
20,00

,

,
10,00

,

,

Lošimo metu visus būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas padidinamas 3
kartus.
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuriame kiaušinyje slepiasi feniksas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

14. „Feniksas lošia“ („Fenix Play Deluxe“)
„Feniksas lošia“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 7 500,00 EUR.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3

750,00

500,00

300,00
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Simbolių derinys

X3

200,00

100,00
,
50,00
,
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, iš kurios pelenų krūvos prisikels feniksas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas
du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

15. „Futbolo manija“ („Football Mania Deluxe“)
„Futbolo manija“ – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 100 000,00 EUR.
Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.
Po būgnų sukimo automatiškai užlaikomas geriausias simbolių rinkinys. Lošėjas gali
keisti užlaikomus simbolius.
Futbolo kamuolio premijinis lošimas. Kai futbolo kamuolio simbolis pasirodo būgne,
tai futbolo kamuolio premijinio lošimo lentelėje jis pažymimas. Kai užpildoma ši lentelė, tai kitame
būgnų sukime, kuriame surenkami 3 futbolo kamuolio simboliai, suteikiami papildomi 9 sukimai, o
surinkti futbolo kamuoliai lieka savo vietose. Jei pasibaigus papildomiems sukimams būgnuose yra
bent 4 futbolo kamuolio simboliai, tai laimimas atitinkamos vertės prizas.
Futbolo loterijos premijinis lošimas suteikiamas, kuomet vidurinėse būgnų linijoje
pasirodo 3 futbolo loterijos bilietų simboliai
. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų bilietų.
Pasirinktas bilietas suteikia tam tikros vertės laimėjimą.
Laimintys deriniai:
Simbolių
X9
X8
X7
X6
X5
X4
X3
derinys
5 000,00

3 000,00

1 500,00

500,00

300,00

150,00

-

3 500,00

2 000,00

1 100,00

400,00

200,00

100,00

-
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Simbolių
derinys

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

2 500,00

1 200,00

600,00

350,00

180,00

100,00

-

2 000,00

1 000,00

480,00

240,00

100,00

60,00

-

1 800,00

900,00

300,00

120,00

50,00

40,00

-

1 500,00

700,00

250,00

100,00

50,00

40,00

-

1 200,00

500,00

200,00

80,00

50,00

40,00

-

800,00

300,00

120,00

60,00

30,00

20,00

-

600,00

250,00

100,00

50,00

30,00

20,00

-

300,00

150,00

50,00

30,00

20,00

10,00

-

150,00

100,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, į kurią vartų pusę pavyks įmušti įvartį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

16. „Vaisių fiesta“ („Fruit Fiesta“)
„Vaisių fiesta“ („Fruit Fiesta“) – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 200 000,00 EUR.
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Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsklaidytąjį simbolį

, ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius.
Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X15

X5

X4

X3

40 000,00

2 000,00

400,00

40,00

-

10 000,00

800,00

200,00

-

500,00

80,00

20,00

-

250,00

40,00

20,00

-

250,00

40,00

20,00

-

120,00

20,00

10,00

-

120,00

20,00

10,00

-

120,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, iš kurios Pinatos pasirodys lošimo simbolis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas
padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

17. „Vaisiai pirmyn bananai“ („Fruits Go Bananas“)
„Vaisiai pirmyn bananai“ – 5 būgnų, 3 eilių 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
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Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsklaidytąjį simbolį

ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas
laimingas simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas.
Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo
metu būgnuose surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama atitinkamai 10, 20 ar 30
nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai vykdomi naudojant pradinio lošimo mokėjimo linijas. Nemokamų
sukimų metu galima gauti papildomus nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

2 000,00

1 000,00

100,00

20,00

200,00

100,00

40,00

20,00

1 500,00

300,00

60,00

10,00

1 000,00

200,00

40,00

10,00

300,00

150,00

30,00

-

200,00

100,00

20,00

-

100,00

50,00

10,00

-

100,00

50,00

10,00

-
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

50,00

20,00

4,00

-

50,00

20,00

4,00

-

20,00

10,00

2,00

-

20,00

10,00

2,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuris baseinas yra pilnas vandens. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

18. „Vaisių manija“ („Fruit Mania Deluxe“)
„Vaisių manija“ – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 100 000,00 EUR.
Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.
Po būgnų sukimo automatiškai užlaikomas geriausias simbolių rinkinys. Lošėjas gali
keisti užlaikomus simbolius.
Deimanto premijinis lošimas. Kai deimanto simbolis pasirodo būgne, tai jis pažymimas
Deimanto premijinio lošimo lentelėje. Kai užpildoma ši lentelė, tai kitame būgnų sukime, kuriame
surenkami 3 deimanto simboliai, suteikiami papildomi 9 sukimai, o surinkti deimanto simboliai lieka
savo vietose. Jei pasibaigus papildomiems sukimams būgnuose yra bent 4 deimanto simboliai, tai
laimimas atitinkamos vertės prizas.
Loterijos premijinis lošimas suteikiamas, kuomet vidurinėse būgnų linijoje pasirodo 3
loterijos bilietų simboliai
. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų bilietų. Pasirinktas bilietas
suteikia tam tikros vertės laimėjimą.
Laimintys deriniai:
Simbolių
X9
X8
X7
X6
X5
X4
X3
derinys
5 000,00

3 000,00

1 500,00

500,00

300,00

150,00

-

3 500,00

2 000,00

1 100,00

400,00

200,00

100,00

-
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Simbolių
derinys

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

2 500,00

1 200,00

600,00

350,00

180,00

100,00

-

2 000,00

1 000,00

480,00

240,00

100,00

60,00

-

1 800,00

900,00

300,00

120,00

50,00

40,00

-

1 500,00

700,00

250,00

100,00

50,00

40,00

-

1 200,00

500,00

200,00

80,00

50,00

40,00

-

800,00

300,00

120,00

60,00

30,00

20,00

-

600,00

250,00

100,00

50,00

30,00

20,00

-

300,00

150,00

50,00

30,00

20,00

10,00

-

150,00

100,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuria puse pasisuks diskas su jo centre esančia žvaigžde. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas
padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

19. „Didžioji magijos knyga“ („Great Book of Magic Deluxe“)
„Didžioji magijos knyga“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 200,00 EUR.
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Išsklaidytasis simbolis
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijinio lošimo
simbolį nemokamų sukimų metu, jei laiminčioje linijoje nėra 5 išsklaidytųjų simbolių, ir padeda
sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas laimingas
simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas.
Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo
metu būgnuose iš kairės pusės be tarpų surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama 10
nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų pradžioje atsitiktinai parenkamas premijinio lošimo simbolis, kuris
gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti laiminčius derinius. Nemokamų sukimų metu gali būti
suteikti papildomi nemokami sukimai.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

100,00

10,00

2 000,00

400,00

40,00

5,00

750,00

100,00

30,00

5,00

4 000,00

400,00

40,00

-

150,00

40,00

5,00

-

100,00

25,00

5,00

-

,

,

,
,
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kokios spalvos (raudonos ar mėlynos) tirpalo reikia, kad būtų sėkmingai atliktas
burtas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7
kartų.

20. „Šiurpioji ligoninė“ („Haunted Hospital“)
„Šiurpioji ligoninė“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 50 000,00 EUR.
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pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus paslaptingąjį simbolį

Universalusis simbolis

ir išsklaidytąjį simbolį
ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius.
3 paslaptingieji simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia atsitiktinės vertės prizą.
3 išsklaidytieji simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 9 nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3
10,00 – 5 000,00

1 600,00

800,00

400,00

80,00
,
40,00
,

,
20,00

,

,
10,00

,
,
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kurios durys veda į laisvę. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

21. „Manga“ vidurinė mokykla“ („High school Manga“)
„Manga“ vidurinė mokykla“– 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
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Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 15 000,00 EUR.
Lošimo metu surinkus 9 vienodus simbolius, laimėjimas dvigubinamas.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3

1 500,00

200,00

80,00

40,00

10,00
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kurioje spintelėje slepiasi gėlių puokštė. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas
du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

22. „Greitkelis į pragarą“ („Highway to Hell Deluxe“)
„Greitkelis į pragarą“ – 5 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 50 000,00 EUR.
Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti laimingus
simbolių derinius. Universalus simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti papildomus
laiminčius derinius.
Lošimo metu iš kairės pusės 3, 4 ar 5 būgnus užpildžius tais pačiais
ar

simboliais laimėjimas padidinamas atitinkamai iš 3, 4 ar 5 kartus.
Laimintys deriniai:

,

,
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

10 000,00

-

-

-

2 500,00

800,00

200,00

40,00

1 250,00

400,00

100,00

20,00

400,00

200,00

100,00

-

200,00

100,00

50,00

-

160,00

80,00

40,00

-

80,00

40,00

20,00

-

40,00

20,00

10,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuri mergina pavirs į merginą iš pragaro. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas
du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

23. „Karštas 777“ („Hot 777 Deluxe“)
„Karštas 777“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
Lošimo metu būgnuose pasirodžius simboliui „Karštas septynetas“
suteikiamas
šovinys, kuris įdedamas į „Karštųjų sukimų“ diržą. Užpildžius diržą, t. y. surinkus 10 šovinių, ir
būgnuose pasirodžius simboliui „Karštas septynetas“ bus suteikta 10 nemokamų sukimų.
Nemokamuose sukimuose laimėjimas priklauso nuo surinktų simbolių „Karštas septynetas“
skaičiaus.
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Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3

X2

2 000,00

100,00

1 000,00

32,00

400,00

16,00

80,00

8,00

8,00

-

4,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuriame maiše slepiasi šerifo ženklas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

24. „Karštas vakarėlis“ („Hot Party Deluxe“)
„Karštas vakarėlis“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma –25 000,00 EUR.
Laimėjimai už išskaidytuosius simbolius
išmokami tais atvejais, kai simboliai
pasirodo gretimuose būgnuose pradedant nuo kairiausiojo, tačiau nebūtinai laimėjimo linijose.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

100,00

-
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

1 000,00

200,00

40,00

-

500,00

200,00

50,00

-

200,00

50,00

20,00

-

200,00

50,00

20,00

5,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuri palmės šaka slepia taurę gėrimo. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

25. „Alkanas ryklys“ („Hungry Shark“)
„Alkanas ryklys“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Išsklaidytasis simbolis
pakeičia bet kurį simbolį išskyrus premijinio lošimo
simbolį nemokamuose sukimuose. Lošimo metu iš eilės einančiuose būgnuose, pradedant
kairiausiuoju, pasirodę 3 išsklaidytieji simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų pradžioje lošėjas pasirenka atsitiktinė premijinį simbolį. Nemokamų
sukimų metu premijinis simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti laiminčius derinius.
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

-

5 000,00

1 000,00

100,00

4 000,00

400,00

40,00

-

2 000,00

400,00

40,00

5,00
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

750,00

100,00

30,00

5,00

150,00

40,00

5,00

-

100,00

25,00

5,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kurioje plausto pusėje užkibs žuvis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

26. „Miške“ („In The Forest“)
„Miške“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Universalus simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius

ir daugiklio
simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Lošimo metu iš eilės einančiuose būgnuose, pradedant kairiausiuoju, pasirodę 3, 4 arba
5 išsklaidytieji simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui laimėjimas
dvigubinamas.
Nemokamų sukimų metu nėra galimybės laimėti papildomus nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

80,00

10,00

1 000,00

300,00

40,00

-

1 000,00

200,00

30,00

5,00
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

500,00

100,00

25,00

5,00

250,00

65,00

15,00

5,00

200,00

40,00

10,00

-

100,00

20,00

5,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuriame krūme slypi išgyvenimui reikalingas daiktas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas
padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

27. „Džekas užlaiko“ („Jack on Hold“)
„Džekas užlaiko“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR.
Universalus simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti laimingus
derinius. Jei 3 universalūs simboliai išsidėsto laimėjimo linijoje, tai laikoma, kad jie pakeitė simbolius
Raudonas jautis.
Jei Universalus simbolis padeda sudaryti laimingą darinį, tai kitame lošime tokia eilutė
lieka stovėti savo vietoje.
Lošimo metu būgnuose išsidėsčius vienodos rūšies simboliams, gautas laimėjimas yra
dvigubinamas.
Laimintys deriniai:
Simbolių
Simbolių
Simbolių
X4
X4
X4
derinys
derinys
derinys
500,00

200,00

140,00

80,00

40,00

20,00
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Simbolių
derinys

X4

Simbolių
derinys

X4

Simbolių
derinys

X4

10,00
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kokios spalvos korta atsivers. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

28. „Džeko pasivažinėjimas“ („Jack's Ride“)
„Džekas pasivažinėjimas“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 1 200,00 EUR.
Lošime naudojama stumtelėjimo funkcija, kuri pasuka būgną atgal per 1, 2 ar 3
simbolius, kad būtų sudarytas geriausias įmanomas laimintis derinys.
Laimintys deriniai:
Simbolių
Simbolių
Simbolių
X4
X4
X4
derinys
derinys
derinys
120,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuri mergina sutiks sėsti į automobilį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du
kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

29. „Jackpot statybininkai“ („Jackpot Builders“)
„Jackpot statybininkai“ – 4 būgnų, 3 eilių, 7 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
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Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus paslaptingąjį

ir išsklaidytuosius
simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Jei universalus simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, tai gautas laimėjimas
dvigubinamas.
Įskaičius visus laimėjimus, simboliai, sudarę laimingus derinius, pranyksta, o į jų vietą
įkrenta aukščiau buvę simboliai ir suteikia dar vieną galimybę laimėti.
Būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas dvigubinamas.
Būgne pasirodžius 3 ar 4 išsklaidytiems simboliams suteikiama atitinkamai 15 ar 30
nemokamų premijinių sukimų.
Būgne pasirodžius 3 ar 4 paslaptingiems simboliams suteikia galimybę atitinkamai
laimėti 10 – 50 x ar 50 – 200 x statymo sumos.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X4

X3

2 500,00

500,00

250,00 – 1 000,00

50,00 – 250,00

200,00

100,00

100,00

40,00

40,00

20,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
29.10.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas
padidinamas du kartus.
29.10.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuris sprogdiklis susprogdins pastatą.
Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.
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30. „Sultingi būgnai“ („Juicy Reels“)
„Sultingi būgnai“ – 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,02 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius

simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Būgnuose pasirodę 3, 4, 5 ar 6 išsklaidytieji simboliai suteikia atitinkamai 15, 20, 25 ar
30 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai trigubinami.
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X6

X5

X4

X3

1 000,00

500,00

200,00

100,00

200,00

150,00

100,00

50,00

500,00

200,00

100,00

50,00

350,00

160,00

80,00

40,00

200,00

80,00

40,00

20,00

100,00

40,00

20,00

10,00

60,00

30,00

10,00

5,00

60,00

20,00

10,00

5,00
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31. „Šokinėjantys vaisiai“ („Jumping Fruits“)
„Šokinėjantys vaisiai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 1 200,00 EUR.
Lošime naudojama stumtelėjimo funkcija, kuri pasuka būgną atgal per 1, 2 ar 3
simbolius, kad būtų sudarytas geriausias įmanomas laimintis derinys.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3

120,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, už kurio lapo slepiasi vaisius. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

32. „Laimingi būgnai“ („Lucky Reels“)
„Laimingi būgnai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 2 500,00 EUR.
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Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius

simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Būgnuose pasirodę 3, 4, 5 ar 6 išsklaidytieji simboliai suteikia atitinkamai 15, 20, 25 ar
30 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
Lošime naudojami daugikliai, kurie gali pasirodyti, bet kurių sukimų metu. Išsukus
daugiklį jis įsigalioja nedelsiant ir galioja tolimesniems būgnų sukimams. Esant laimingam simbolių
deriniui, jo laimėjimas yra dauginamas iš galiojančio daugiklio.

Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X6

X5

X4

X3

500,00

250,00

100,00

50,00

200,00

150,00

100,00

50,00

250,00

100,00

50,00

25,00

160,00

80,00

40,00

20,00

120,00

60,00

30,00

15,00

80,00

40,00

20,00

10,00

30,00

15,00

6,00

3,00

24,00

12,00

6,00

3,00
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Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuris lošimo automatas išsuks vieną iš lošimo simbolių. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas
padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

33. „Stebuklingi vaisiai 4“ („Magic Fruits 4 Deluxe“)
„Stebuklingi vaisiai 4“ – 4 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
Laimėjimai už laimintį derinį sudarytą iš juokdario simbolių
suteikiami tik
tuomet, jei laimintis derinys yra sudarytas horizontalioje laimėjimo linijoje.
Juokdario simbolis nėra atskiras lošimo simbolis – jis gali atsirasti ant kitų lošimo
simbolių.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X4

X3

2 000,00

200,00

–

80,00

–

40,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos
lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

34. „Stebuklingi vaisiai“ („Magic Fruits Deluxe“)
„Stebuklingi vaisiai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 4 000,00 EUR.
Juokdario simbolis nėra atskiras lošimo simbolis – jis gali atsirasti ant kitų lošimo
simbolių. Surinkus 4 Juokdario simbolių derinį, taip pat bus suteikiamas laimėjimas ir už 3 Juokdario
simbolių derinį, jei jis – aktyvioje eilutėje.
Laimintys deriniai:
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Simbolių derinys

X3

400,00

160,00

80,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kuris vaisius išliks nesusprogęs. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

35. „Stebuklingas karštis 4“ („Magic Hot 4 Deluxe“)
„Stebuklingas karštis 4“ – 4 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
Laimėjimai už laimintį derinį sudarytą iš Burtininko simbolių
suteikiami tik
tuomet, jei laimintis derinys yra sudarytas horizontalioje laimėjimo linijoje. Surinkus 4 Burtininko
simbolių derinį, taip pat bus suteikiamas laimėjimas ir už 3 Burtininko simbolių derinį, jei jis –
aktyvioje eilutėje.
Burtininko simbolis nėra atskiras lošimo simbolis – jis gali atsirasti ant kitų lošimo
simbolių.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X4

X3

2 000,00

200,00

–

80,00

–

40,00
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Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos
lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

36. „Žiedo magija“ („Magic of the Ring Deluxe“)
„Žiedo magija“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Išsklaidytasis simbolis
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijinio lošimo
simbolį nemokamų sukimų metu, jei laiminčioje linijoje nėra 5 išsklaidytųjų simbolių, ir padeda
sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas laimingas
simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas.
Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo
metu būgnuose iš kairės pusės be tarpų surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama 10
nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų pradžioje atsitiktinai parenkamas premijinio lošimo simbolis, kuris
gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti laiminčius derinius. Nemokamų sukimų metu gali būti
suteikti papildomi nemokami sukimai.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

100,00

10,00

4 000,00

400,00

40,00

-

2 000,00

400,00

40,00

5,00

750,00

100,00

30,00

5,00

150,00

40,00

5,00

-

100,00

25,00

5,00

-
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Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti, kurioje skrynioje slepiasi lobis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

37. „Magiškos žvaigždės 3“ („Magic Stars 3“)
„Magiškos žvaigždės 3“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 4 000,00 EUR.
Universalusis simbolis
laimingus derinius.
Laimintys deriniai:

pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti

Simbolių derinys

X3

400,00

80,00

40,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos
lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

38. „Magiškos žvaigždės 5“ („Magic Stars 5“)
„Magiškos žvaigždės 5“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius
Laimintys deriniai:

išmokami nepaisant laimėjimo linijų.
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

100,00

–

1 000,00

200,00

40,00

–

500,00

200,00

50,00

–

200,00

50,00

20,00

–

200,00

50,00

20,00

5,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos
lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

39. „Magiškos žvaigždės 6“ („Magic Stars 6“)
„Magiškos žvaigždės 6“ – 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius

simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Būgnuose pasirodę 3, 4, 5 ar 6 išsklaidytieji simboliai suteikia atitinkamai 15, 20, 25 ar
30 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai trigubinami.
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X6

X5

X4

X3

1 000,00

500,00

200,00

100,00
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Simbolių derinys

X6

X5

X4

X3

200,00

150,00

100,00

50,00

500,00

200,00

100,00

50,00

350,00

160,00

80,00

40,00

200,00

80,00

40,00

20,00

100,00

40,00

20,00

10,00

60,00

30,00

10,00

5,00

60,00

20,00

10,00

5,00

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos
lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

40. „Magiškas taikinys“ („Magic Target Deluxe“)
„Magiškas taikinys“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Lošime yra naudojamas universalusis, daugiklio ir išsklaidytasis simbolis.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius

ir daugiklio
simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Lošimo metu būgnuose be tarpų iš kairės pusės pasirodę 3,4 ar 5 išsklaidytieji simboliai
suteikia 10 nemokamų sukimų.
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Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui laimėjimas
dvigubinamas.
Nemokamų sukimų nesuteikiami papildomi nemokami sukimai.
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

80,00

10,00

1 000,00

300,00

40,00

-

1 000,00

200,00

30,00

5,00

500,00

100,00

25,00

5,00

250,00

65,00

15,00

5,00

200,00

40,00

10,00

-

200,00

40,00

10,00

-

100,00

20,00

5,00

-

Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos
lošime ir spėti besikeičiančios kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

41. „Majų ritualas“ („Mayan Ritual“)
„Majų ritualas“ – 5 būgnų, 4 eilių, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 1 650,00 EUR.
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Lošime yra naudojami gigantiški simboliai, gigantiškas universalus simbolis,
gigantiškas premijinio lošimo simbolis ir premijinio lošimo funkcija.
Pagrindiniame lošime visi lošimo simboliai gali pasirodyti, kaip gigantiški simboliai
užimantys 2x2 ar 3x3 simbolių vietas. Gigantiškas simbolis gali būti parodytas visas ar tik dalis jo
priklausomai nuo to, kaip sustos būgnai, tačiau gigantiškas simbolis bus visada pavaizduotas eilėje.
Gigantiškas universalus simbolis
(3x3) gali pasirodyti tik nemokamų sukimų
metu 3 viduriniuose būgnuose. Gigantiškas universalus simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį,
išskyrus gigantišką premijinio lošimo simbolį , ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Gigantiškas premijinio lošimo simbolis
(3x3) gali pasirodyti pagrindinio lošimo
metu ir nemokamų sukimų metu. Jei lošimo metu pasirodo visas ar dalis gigantiško premijinio lošimo
simbolio, tai suteikiama premijinio lošimo funkcija.
Gigantiško premijinio lošimo vietoje, priklausomai nuo to, kokia apimtimi buvo
matomas gigantiško premijinio lošimo simbolis, pasirodo premijinio lošimo funkcijos simboliai. Šie
simboliai yra išsukami.
41.7.1. Pagrindinio lošimo metu premijinio lošimo funkcijoje naudojami nemokamų sukimų
simboliai ir 3 skirtingi monetų simboliai. Monetų simboliai yra esamo statymo daugikliai. Bronzinė
moneta – x1, sidabrinė – x3 ir auksinė – x5. Premijinio lošimo funkcijoje būgnai išsukami vieną kartą.
Gauti laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. Jei bet kuriose vietose surenkami 3 nemokamų
sukimų simboliai, suteikiami nemokami sukimai.
41.7.2. Nemokamų sukimų metu premijinio lošimo funkcijoje naudojami nemokamų sukimų
simboliai ir bronzinės monetos simboliai. Nemokamų sukimų metu pasirodęs kiekvienas papildomas
nemokamų sukimų simbolis suteikia papildomą nemokamą sukimą.
Lošimo metu pasirodžius 3 nemokamų sukimų simboliams
suteikiami 6
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu pasirodęs kiekvienas papildomas nemokamų sukimų
simbolis suteikia papildomą nemokamą sukimą. Jei nemokamų sukimų metu inicijuojama premijinio
lošimo funkcija, tai galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų metu visi laimėjimai yra sumuojami.
Pasibaigus nemokamiems sukimams lošimas grąžinamas į tą būseną, kurioje buvo
suteikti nemokami sukimai.
Laimintys deriniai
Simbolių derinys

X5

X4

X3

660,00

120,00

30,00

440,00

80,00

20,00

220,00

60,00

20,00
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

130,00

40,00

20,00

90,00

20,00

10,00

40,00

10,00

4,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
41.12.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
41.12.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame toteme slepiasi lobis. Jei
lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

42. „Paslaptingasis Džekas“ („Mystery Jack Deluxe“)
„Paslaptingasis Džekas“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 50 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus paslaptingąjį simbolį

ir nemokamų sukimų simbolį
, ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius.
3 paslaptingieji simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 1–500 x statymo vertės prizą.
3 nemokamų sukimų simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 9 nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3
10,00 – 5 000,00

1 600,00

800,00
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Simbolių derinys

X3

400,00

80,00

40,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
42.7.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
42.7.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame traukinio vagine slypi maišai
su pinigais. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

43. „Svaiginantis 777“ („Sizzling 777 Deluxe“)
„Svaiginantis 777“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Laimėjimai už išskaidytuosius simbolius
išmokami tais atvejais, kai simboliai
pasirodo gretimuose būgnuose pradedant nuo kairiausiojo, tačiau nebūtinai laimėjimo linijose.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

5 000,00

1 000,00

100,00

-

1 000,00

200,00

40,00

-
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

500,00

200,00

50,00

-

200,00

50,00

20,00

-

200,00

50,00

20,00

5,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
43.5.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
43.5.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuri žvaigždė pavirs auksine. Jei
lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

44. „Vieta džemui“ („Slot Jam“)
„Vieta džemui“ – 4 būgnų, 3 eilių, 9 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus paslaptingąjį

ir išsklaidytuosius
simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Jei universalus simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, tai gautas laimėjimas
dvigubinamas.
Įskaičius visus laimėjimus, simboliai, sudarę laimingus derinius, pranyksta, o į jų vietą
įkrenta aukščiau buvę simboliai ir suteikia dar vieną galimybę laimėti.
Būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas dvigubinamas.
Būgne pasirodžius 3 ar 4 išsklaidytiems simboliams suteikiama atitinkamai 15 ar 30
nemokamų premijinių sukimų.
Būgne pasirodžius 3 ar 4 paslaptingiems simboliams suteikia galimybę atitinkamai
laimėti 5 – 25 x ar 25 – 100 x statymo sumos.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X4

X3

2 500,00

500,00
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Simbolių derinys

X4

X3

250,00 – 1 000,00

50,00 – 250,00

200,00

100,00

100,00

40,00

40,00

20,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
44.10.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
44.10.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame krepšyje slypi lošimo
simbolis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

45. „Kosminis brangakmenis“ („Space Gem“)
„Kosminis brangakmenis“ – 6 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR.
Laimintys derinai sudaromi iš simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę laimėjimo linijoje.
Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti
laimingus derinius. Lošimo metu pasirodęs universalus simbolis išsiplečia per visą būgną, jį užlaiko
ir suteikia vieną nemokamą sukimą. Jei nemokamo sukimo metu pasirodo kitas universalus simbolis,
tai jis išsiplečia ir lieka savo vietoje kartu su prieš tai išsiplėtusiais universaliais simboliais kitam
nemokamam sukimui. Negali būti suteikta daugiau kaip 3 nemokami sukimai. Universalus simbolis
gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės.
Laimintys deriniai:
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Simbolių derinys

X6

X5

X4

X3

500,00

250,00

100,00

50,00

200,00

120,00

60,00

30,00

120,00

60,00

30,00

12,00

100,00

50,00

20,00

8,00

80,00

40,00

16,00

8,00

50,00

25,00

10,00

5,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
45.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
45.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuris brangakmenis pavirs auksiniu.
Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

46. „Kosmoso sukimai“ („Space Spins“)
„Kosmoso sukimai“ – 6 būgnų, 4 eilių, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 2 500,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius

simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau išsklaidytųjų simbolių suteikiami nemokami
sukimai.
Nemokamų sukimų pradžioje atsitiktine tvarka parenkamas vienas simbolis, kuris
naudojamas „Kosmoso krūvos“ funkcijoje ir negali būti pakeistas.
Nemokamų sukimų metu negali būti laimėti papildomi nemokami sukimai.
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„Kosmoso krūvos“ funkcijos simbolis parenkamas prieš kiekvieną pagrindinį lošimą ir
prieš nemokamus sukimus. Kiekvieno sukimo metu yra tikimybė, kad atsitiktinis skaičius būgnų bus
pilnai užpildyti „Kosmoso krūvos“ simboliais. Išskaidytasis simbolis negali būti „Kosmoso krūvos“
simboliu.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X6

X5

X4

X3

1 000,00

400,00

80,00

40,00

400,00

200,00

60,00

20,00

300,00

150,00

50,00

20,00

240,00

120,00

30,00

16,00

200,00

100,00

30,00

16,00

80,00

40,00

20,00

10,00

60,00

30,00

16,00

8,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
46.9.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
46.9.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuris pasirinktas ginklas sunaikins
erdvėlaivį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

47. „Spektras“ („Spectrum“)
„Spektras“ – 5 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 3 000,00 EUR.
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Laimintys derinai sudaromi iš simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę laimėjimo linijoje.
Universalusis simbolis
pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti
laimingus derinius. Lošimo metu pasirodęs universalus simbolis išsiplečia per visą būgną, jį užlaiko
ir suteikia vieną nemokamą sukimą. Jei nemokamo sukimo metu pasirodo kitas universalus simbolis,
tai jis išsiplečia ir lieka savo vietoje kartu su prieš tai išsiplėtusiais universaliais simboliais kitam
nemokamam sukimui. Negali būti suteikta daugiau kaip 3 nemokami sukimai. Universalus simbolis
gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

300,00

240,00

60,00

144,00

72,00

30,00

72,00

30,00

12,00

50,00

20,00

8,00

40,00

16,00

8,00

25,00

10,00

5,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
47.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
47.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kurio veidrodžio pagalba pavyks
sėkmingai atverti sferą ir gauti joje slypintį brangakmenį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas
du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

48. „Tetri manija“ („Tetri Mania Deluxe“)
„Tetri manija“ – 4 būgnų, 3 eilių, 9 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
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Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus paslaptingąjį

ir išsklaidytuosius
simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.
Jei universalus simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, tai gautas laimėjimas
dvigubinamas.
Įskaičius visus laimėjimus, simboliai, sudarę laimingus derinius, pranyksta, o į jų vietą
įkrenta aukščiau buvę simboliai ir suteikia dar vieną galimybę laimėti.
Būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas dvigubinamas.
Būgne pasirodžius 3 ar 4 išsklaidytiems simboliams suteikiama atitinkamai 15 ar 30
nemokamų premijinių sukimų.
Būgne pasirodžius 3 ar 4 paslaptingiems simboliams suteikia galimybę atitinkamai
laimėti 5 – 25 x ar 25 – 100 x statymo sumos.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X4

X3

2 500,00

500,00

250,00 – 1 000,00

50,00 – 250,00

200,00

100,00

100,00

40,00

40,00

20,00

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
48.10.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
48.10.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kurioje dėžėje slypi laimingos
šypsenos simbolis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.
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49. „Valhalla“ („Valhalla“)
„Valhalla“ – 4 būgnų, 3 eilių, 57 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR.
Laimintys derinai sudaromi iš simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę laimėjimo linijoje.
Universalusis simbolis
laimingus derinius.
Laimintys deriniai:

pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti

Simbolių derinys

X3

500,00

200,00

120,00

80,00

60,00

40,00

20,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
49.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas
atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
49.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, pro kurias duris pavyks praeiti. Jei
lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.
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50. „Laukiniai ginklai“ („Wild Guns“)
„Laukiniai ginklai“ – 5 būgnų, 3 eilių 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsklaidytąjį simbolį

ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas
laimingas simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas.
Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo
metu būgnuose surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama atitinkamai 10, 20 ar 30
nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai vykdomi naudojant pradinio lošimo mokėjimo linijas. Nemokamų
sukimų metu galima gauti papildomus nemokamus sukimus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

2 000,00

1 000,00

100,00

20,00

1 500,00

300,00

60,00

10,00

200,00

100,00

40,00

20,00

1 000,00

200,00

40,00

10,00

300,00

150,00

30,00

-

200,00

100,00

20,00

-

100,00

50,00

10,00

-

50,00

20,00

4,00

-
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Simbolių derinys

X5

X4

X3

X2

20,00

10,00

2,00

-

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
50.7.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas
padidinamas du kartus.
50.7.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame lange slepiasi priešininkas.
Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

51. „Laukinis Džekas“ („Wild Jack“)
„Laukinis Džekas“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 16 000,00 EUR.
Universalusis simbolis

pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti laimingus

derinius.
Lošimo metu visus būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas padidinamas 3
kartus.
Laimintys deriniai:
Simbolių derinys

X3

1 600,00

800,00

400,00

80,00

40,00
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Simbolių derinys

X3

20,00

10,00

Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus.
51.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas
padidinamas du kartus.
51.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti besikeičiančios kortos spalvą . Jei
lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.
Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų.

52. „9 Tigrai“ („9 Tigers“)
„9 Tigrai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 8 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu
metu, o ne už kiekvieną laimingą eilutę atskirai. Vienu metu galima laimėti ne daugiau kaip 8
laimėjimų eilutėse (tačiau dėl žaidimo struktūros vienu metu negalima laimėti 7 laimėjimų eilutėse).
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI.
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.
Iškritus 9 „Vandens tigro“ arba 9 „Ugnies tigro“ simboliams suaktyvinama nemokamų
sukimų funkcija, kurios metu yra suteikiami 9 nemokami sukimai. Funkcijos metu iškritę 9 simboliai
yra užrakinami, o greta, jų pozicijose sukasi būgnai su priešingo tigro simboliais. Kai „Vandens tigro“
ir „Ugnies tigro“ simboliai susitinka, jie tampa „ Yin ir Yang“ simboliu. Pasibaigus nemokamiems
sukimams laimėjimas yra išmokamas pagal laimėjimų lentelę už „Ying ir Yang“ simbolių kiekį.
Nemokamų sukimų pirkimo funkcija gali būti suaktyvinta tik pagrindiniame žaidime
sumokant 70 x statymo sumos EUR. Pirkimo funkcija atsitiktinai suaktyvina 9 „Vandens tigro“ arba
„Ugnies tigro“ simbolius ir lošėjas laimi 9 nemokamų sukimų.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

54
53. „Prabangus juodas arklys“ („Black Horse Deluxe“)
„Prabangus juodas arklys“ – 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas
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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 950 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI.
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
Pagrindinio žaidimo metu daugiklio vertė gali pasiekti iki x4. Daugiklis padidėja
susidarius laimingam deriniui. Laimingą derinį sudarę simboliai yra pašalinami, o į jų pozicijas
iškrenta nauji simboliai. Padidėjęs daugiklis yra taikomas sekančiam laimingam deriniui. Jei daugiau
laimingų derinių nesusidaro, daugiklis yra atstatomas į pradinį ir sukamas naujas sukimas.
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 15, 20 arba 25
nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu daugiklio vertė gali pasiekti x8. Nemokamų sukimų
metu iškritus 3 „Scatter“ simboliams, suteikiami papildomi nemokami sukimai.
Kiekvienas „Auksinės monetos“ simbolio pasirodymas pagrindiniame žaidime padidina
„Juodo arklio“ sukimų premijos matuoklę. Norint šią matuoklę užpildyti, lošėjas turi surinkti 10
„Auksinės monetos“ simbolių. Norint suaktyvinti „Juodo arklio“ nemokamus sukimus, lošime turi
iškristi 2 „Auksinės monetos“ simboliai vieno sukimo metu. Suaktyvinus „Juodo arklio“ nemokamus
sukimus, iškritę „Auksinių monetų“ simboliai yra užrakinami ir lieka savo pozicijose iki ypatybės
pabaigos. Visi naujai iškritę „Auksinių monetų“ simboliai yra taip pat užrakinami. Laimėjimas yra
išmokamas pagal laimėjimų lentelę už „Auksinių monetų“ simbolių kiekį. Ši ypatybė taip pat gali
būti suaktyvinta ir nemokamų sukimų metu.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

54. „Šokoladiniai būgnai“ („Choco Reels“)
„Šokoladiniai būgnai“ – 6 būgnų, 6 eilių, , nuo 2 304 iki 46 656 laimėjimo 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.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 950 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI.
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
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Įprasto žaidimo metu 12 pozicijų būgnų kampuose yra užblokuotos bei yra pasiekiami
2304 laimėjimo variantai. Išsukus laimingą kombinaciją, atrakinamos 2 pozicijos ir aktyvuojama dar
daugiau laimingų kombinacijų. Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingą
derinį sudarę simboliai iš būgnų pašalinami, likę simboliai nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas
iškrenta nauji simboliai. Kelių lygių laimėjimo efektas gali pasirodyti 6 kartus, tuomet bus atrakintos
visos pozicijos. Užblokuotus kampus galima atrakinti ir išsukus specialų simbolį, kuomet nėra
laimėjimo.
Atrakinus 12 kampinių pozicijų aktyvuojama „Šokoladinių“ sukimų premija, kurios
metu aktyvūs 46 656 laimėjimo variantai. „Šokoladinių“ sukimų premija suaktyvina 6 nemokamus
sukimus. Kiekvienas laimėjimas daugiklio vertę padidina 1. Laimėjimas išmokamas funkcijai
pasibaigus.
Simbolis „Vabalas“ pašalina dvi būgnuose užrakintas pozicijas. Šis simbolis pasirodo
ne pagrindinio sukimo metu, o tuomet, kai yra suaktyvinama krentančių būgnų funkcija. Vieno
sukimo metu, bet kurioje būgnų pozicijoje gali pasirodyti tik vienas simbolis „Vabalas“. Šis simbolis
pasirodo tik tuomet, jei yra užrakintų pozicijų, kurias galima pašalinti bei gali pasirodyti net jei
krentančių būgnų funkcijos metu nesusidaro laimintys deriniai.
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritęs
„+3FS“ simbolis prideda 3 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų. Nemokamų sukimų
metų yra aktyvūs 46 656 laimėjimo variantai. Funkcijos metu yra aktyvus neriboto dydžio daugiklis,
kuris padidėja 1 su kiekvienu laimėjimu. Laimėjimas išmokamas funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

55. „Begalybės herojus“ („Infinity Hero“)
„Begalybės herojus“ - 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 13 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI.
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritę „+3FS“,
„+5FS“ arba „+7FS“ simboliai atitinkamai prideda 3, 5 arba 7 papildomus nemokamus sukimus prie
jau turimų. Funkcijos metu yra aktyvus neriboto dydžio daugiklis, kuris padidėja 1 su kiekvienu
laimėjimu. Laimėjimas išmokamas funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
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lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

56. „Laimingas 9“ („Lucky 9“)
„Laimingas 9“ - 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 13 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
Iškritęs vienas iš 4 kintamo laimėjimo daugiklių simbolių aktyvuoja tam simboliui
priskirtą daugiklį. Pagrindinio žaidimo metu iškritęs daugiklis x9, lieka aktyvus sekančių 9 sukimų
metu ir mažesni daugikliai negali būti išsukti šių sukimų metu.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritę
„+3FS“, „+6FS“ arba „+9FS“ simboliai atitinkamai prideda 3, 6 arba 9 papildomus nemokamus
sukimus prie jau turimų. Iškritęs vienas iš 4 kintamo laimėjimo daugiklių simbolių aktyvuoja tam
simboliui priskirtą daugiklį. Daugiklis aktyvus kitų sukimų metu tol, kol jis pakeičiamas kita kintamo
laimėjimo daugiklio verte. Tik vienas kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali pasirodyti vieno
sukimo metu. Jei daugiklis x9 išsukamas nemokamų sukimų metu ar yra aktyvus prasidėjus
nemokamiems sukimams, jis lieka aktyvus iki nemokamų sukimų pabaigos. Laimėjimai gauti
nemokamų sukimų metu išmokami funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

57. „Dievų galia Egiptas“ („Power of Gods Egypt“)
„Dievų galia: Egiptas“ - 5 būgnų, 3 eilių, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurios tikslas
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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 8 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
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Kiekvienas „Skarabo“ simbolio pasirodymas pagrindiniame žaidime padidina „Ra“
sukimų premijos matuoklę. Kiekvieno sukimo metu, kai nepasirodo „Skarabo“ simbolis, „Ra“
sukimų premijos matuoklė yra atstatoma. Matuoklę užpildžius 7 „Skarabo“ simboliais, suaktyvinama
„Ra“ sukimų premija, kurios metu yra suteikiami 7 nemokami sukimai su x7 daugikliu. Funkcijos
metu pasirodžius „Wild“ simboliui, jis išsiplečia per visą būgną vertikaliai ir juda į dešinę su
kiekvienu sukimu. Laimėjimai gauti „Ra“ nemokamų sukimų premijos metu išmokami funkcijai
pasibaigus.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 15 „Dievo Sobek“ nemokamų
sukimų. Šios funkcijos metu, „Wild“ simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją padvigubina jos
laimėjimą. Su kiekvienu nauju laimėjimu būgnas pajuda per vieną poziciją į dešinę, o prieš jį
esančiame būgne sukami nauji simboliai. Tai tęsiasi iki tol, kol nebelieka laimingų derinių. Su
kiekvienu sekančiu laimėjimu, laimėjimo daugiklis yra padidinamas (nuo x1 iki x2, x3, x5 ir x7).
Iškritę 4 ar 5 „Scatter“ simboliai suaktyvina 12 „Dievo Isis“ nemokamų sukimų. Šios
funkcijos metu, „Wild“ simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją patrigubina jos laimėjimą. Taip pat
„Wild“ simbolis gali vertikaliai išsiplėsti per visą būgną.
Iškritę 5 „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 „Dievo Bastet“ nemokamų sukimų. Šios
funkcijos metu, „Wild“ simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją keturgubina jos laimėjimą. „Dievo
Bastet“ nemokamų sukimų metu aktyvi krentančių būgnų ypatybė. Laimingą derinį sudarę simboliai
iš būgnų pašalinami, likę simboliai nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas iškrenta nauji simboliai. Tai
tęsiasi iki tol, kol nebelieka laimingų derinių. Kiekvieną kartą būgnams pajudėjus, padidėja begalinio
daugiklio vertė.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

58. „Garsiniai būgnai“ („Sonic Reels“)
„Garsiniai būgnai“ - 6 būgnų, 3 eilių, 729 laimėjimo variantų lošimas, kurios tikslas
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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 5 400 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 specialiuosius simbolius.
Lošime yra kairiųjų besisukančių būgnų premija ir dešiniųjų besisukančių būgnų
premija:
58.7.1. Kairiosios premijos matuoklėje surinkus 5 kaupiamus simbolius, aktyvuojama kairioji
premija. Premijos sukimų metu kiekvienas laimėjimas padidina daugiklį, o būgnai pasislenka per
vieną poziciją į dešinę. 6 būgnas pašalinamas, o 1-ame būgne sukami nauji simboliai. Jei susidaro
naujas laimingas derinys, būgnai dar kartą pasislenka į dešinę, o daugiklis padidėja. Didžiausias
daugiklis gali būti x5. Funkcija gali pasikartoti 5 kartus, o kiekvienas pasikartojimas sumažina
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premijos matuoklę. Išsukus kaupiamąjį simbolį esant aktyviai premijai matuoklė padidėja, tačiau ji
niekuomet negali būti didesnis nei 5.
58.7.2. Dešiniosios premijos matuoklėje surinkus 5 kaupiamus simbolius, aktyvuojama
dešinioji premija. Premijos sukimų metu, jeigu neišsukamas laimingas derinys, būgnai gali pasislinkti
per 1, 2 ar 3 pozicijas į kairę, o tuščiuose būgnuose išsukami nauji simboliai, kurie gali sudaryti
laimingą derinį. Yra 3 keičiamų būgnų kombinacijos: 2-3-4-5-6 (viena pozicija į kairę), 3-4-5-6 (dvi
pozicijos į kairę) ir 4-5-6 (trys pozicijos į kairę). Pakeisti galima iki 10 būgnų. Kiekvienas būgnų
pasikeitimo funkcijos pasikartojimas sumažina premijos matuoklę. Išsukus kaupiamąjį simbolį esant
aktyviai premijai matuoklė padidėja, tačiau ji niekuomet negali būti didesnis nei 10
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 15, 20 arba 25
nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu gali būti aktyvios abi kaupiamos premijos.
Laimėjimai gauti nemokamų sukimų metu išmokami funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

59. „Būgnų didvyris“ („Reel Hero“)
„Būgnų didvyris“ - 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas 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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 050 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 specialiuosius simbolius.
Lošime yra 4 rūšių premijos, kurios aktyvuojamos simbolių rinkimo principu.
Kiekvienas premijos žaidimas aktyvuojamas surinkus 5 tai premijai priskirtus kaupiamuosius
simbolius premijos matuoklėje:
59.7.1. „Ričio premijos“ metu iškritus „Wild“ simboliui, jis išsiplečia per visą būgną bei yra
užrakinamas, sukami pakartotiniai sukimai.
59.7.2. „Viktorijos premijos“ metu išsukus laimingą derinį, kuriame nedalyvauja „Scatter“
simbolis, laimingi simboliai per vieną būgną pasislenka į kairę ir pirmame būgne sukami nauji
simboliai.
59.7.3. „Altieros premijos“ metu išsukus nelaimingą derinį, 4, 5 ar 6 „Wild“ simboliai
pakeičia kitus atsitiktinius simbolius ir padeda sudaryti laimintį derinį.
59.7.4. „Džekso premijos“ metu išsukus laimingą derinį, kuriame nedalyvauja „Scatter“
simbolis, laimingą derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietas nukrenta aukščiau buvę simboliai
ir taip sudaroma galimybė sudaryti naują laimingą derinį.
Tuo pat metu gali būti aktyvios tik 2 premijos. Jei bent viena premijos matuoklė bus užpildyta tuo pat
metu, kai bus aktyvios kitos dvi premijos, nauja premija bus aktyvuota tik tuomet, kai pasibaigs nors
viena aktyvi premija.

59
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritęs
„+3FS“ simbolis prideda 3 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų. Nemokamų sukimų
metu yra aktyvios 2 atsitiktinai parinktos premijos (žr. 59.7). 5 kaupiamųjų simbolių premija negali
būti kaupiama nemokamų sukimų metu.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

60. „Drugelių mylėtojai“ („Butterfly Lovers“)
„Drugelių mylėtojai“ - 4 būgnų, 4 eilių lošimas, kurios tikslas išsukti laimintį derinį.
Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingą derinį sudarę
simboliai iš būgnų pašalinami, likę simboliai nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas iškrenta nauji
simboliai. Visi laimėjimai yra išmokami bent už 8 liečiamųjų simbolių grupes. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 600 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 specialiuosius simbolius, taip pat
„Rausvojo drugelio“ ir „Mėlynojo drugelio“ simbolius.
Būgnuose pasirodęs „Mėlynojo drugelio“ simbolis atitinkamai pakeičia „Mėlynojo
drugelio“ simbolį „Liang Shambo“ nemokamų sukimų lentelėje. Kai „Liang Shambo“ lentelė yra
pilna, sekantys iškritę 5 „Mėlynojo drugelio“ simboliai suaktyvina 16 nemokamų sukimų. Funkcijos
metu, visi iškritę „Wild“ simboliai yra užrakinami ir lieka savo pozicijose. Pasibaigus nemokamų
sukimų funkcijai, laimėjimai yra išmokami pagal išmokėjimų lentelę už „Wild“ simbolius. Už
derinius su „Wild“ simboliais bei įprastų simbolių derinius, nėra mokama. Funkcijos metu „Rausvojo
drugelio“ bei „Mėlynojo drugelio“ simboliai nepasirodo.
Būgnuose pasirodęs „Rausvojo drugelio“ simbolis atitinkamai pakeičia „Rausvojo
drugelio“ simbolį „Zhu Yingtai“ nemokamų sukimų lentelėje. Kai „Zhu Yingtai“ lentelė yra pilna,
sekantys iškritę 5 „Rausvojo drugelio“ simboliai suaktyvina 16 nemokamų sukimų. Laimėjimai, gauti
„Zhu Yingtai“ nemokamų sukimų metu, padauginami iš vertės, nustatytos pagal nemokamų sukimų
skaičių. Pirmojo sukimo daugiklio vertė yra x1, antro sukimo metu jo vertė yra x2 ir atitinkamai
padidėja, kol paskutiniame, 16-ajame sukime daugiklis pasiekia x16. Laimėjimai gauti nemokamų
sukimų metu išmokami funkcijai pasibaigus. Funkcijos metu „Rausvojo drugelio“ bei „Mėlynojo
drugelio“ simboliai nepasirodo.
Būgnuose pasirodęs „Magiško maišo“ simbolis atitinkamai pakeičia „Magiško maišo“
simbolį „Magiško maišo“ nemokamų sukimų lentelėje. Kai „Magiško maišo“ lentelė yra pilna,
sekantis iškritęs bent 1 „Magiško maišo“ simbolis suaktyvina 8 nemokamus sukimus. Nemokamų
sukimų metu, 5 atsitiktiniai simboliai (J, Q, K ir A) tampa „Wild“ simboliais. Kiekvieną kartą iškritęs
„Magiško maišo“ simbolis tampa „Wild“ simboliu. Visi „Wild“ simboliai funkcijos metu yra
užrakinami ir lieka savo pozicijose. Funkcijos pradžioje laimėjimo daugiklis yra x1, tačiau sukimo
metu gavus bent 1 „Wild“ simbolį, daugiklis padidėja 1. Didžiausias daugiklis gali būti x9. Pasibaigus
nemokamų sukimų funkcijai, laimėjimai yra išmokami pagal išmokėjimų lentelę už „Wild“
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simbolius. Už derinius su „Wild“ simboliais bei įprastų simbolių derinius, nėra mokama. Funkcijos
metu „Rausvojo drugelio“ bei „Mėlynojo drugelio“ simboliai nepasirodo.
Pagrindinio žaidimo metu iškritęs „Magiško maišo“ simbolis iš nemokamų sukimų
lentelių „Liang Shambo“ ir „Zhu Yingtai“ pašalina nuo 2 iki 5 „Mėlynojo drugelio“ bei „Rausvojo
drugelio“ simbolių, jei „Magiško maišo“ nemokamų sukimų lentelėje yra mažiau kaip 8 „Magiško
maišo“ simboliai. Iš viso gali būti pašalinta iki 10 simbolių. Jei „Magiško maišo“ nemokamų sukimų
lentelėje yra 8 „Magiško maišo“ simboliai, „Mėlynojo drugelio“ ir „Rausvojo drugelio“ simboliai
nėra pašalinami.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

61. „Laimingas drakono 8“ („Dragons Lucky 8“)
„Laimingas drakono 8“ - 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas
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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 150 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 „Scatter“.
Bet kuriuose būgnuose iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 15,
20, 25 arba 30 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai gali būti dar kartą suaktyvinti funkcijos metu
(nemokamų sukimų skaitiklis padidėja priklausomai nuo suaktyvintų nemokamų sukimų skaičiaus).
Nemokamų sukimų metu, vieno sukimo metu gali iškristi vienas kintančio laimėjimo daugiklio
simbolis. Kintančio laimėjimo daugiklio vertė yra aktyvi visiems sekantiems sukimams iki tol, kol
jis bus pakeistas kitu kintančio laimėjimo daugikliu. Laimėjimai gauti nemokamų sukimų metu
išmokami funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

62. „Leprekonas Laris“ („Larry the Leprechaun“)
„Leprekonas Laris“ - 4 būgnų, 4 eilių lošimas, kurios tikslas išsukti laimintį derinį.
Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingą derinį sudarę
simboliai iš būgnų pašalinami, likę simboliai nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas iškrenta nauji
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simboliai. Visi laimėjimai yra išmokami bent už 8 liečiamųjų simbolių grupes. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 3 500 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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.
Būgnuose pasirodęs „Auksinės monetos“ simbolis atitinkamai pakeičia „Auksinės
monetos“ simbolį „Leprekono Lario“ nemokamų sukimų lentelėje. Kai „Leprekono Lario“ lentelė
yra pilna, sekantys iškritę 5 „Auksinės monetos“ simboliai suaktyvina 16 nemokamų sukimų.
Funkcijos metu, visi iškritę „Wild“ simboliai yra užrakinami ir lieka savo pozicijose. Pasibaigus
nemokamų sukimų funkcijai, laimėjimai yra išmokami pagal išmokėjimų lentelę už „Wild“
simbolius. Už derinius su „Wild“ simboliais bei įprastų simbolių derinius, nėra mokama.
Būgnuose pasirodęs „Sidabrinės monetos“ simbolis atitinkamai pakeičia „Sidabrinės
monetos“ simbolį nemokamų sukimų lentelėje. Kai nemokamų sukimų lentelė yra pilna, sekantys
iškritę 5 „Sidabrinės monetos“ simboliai suaktyvina 16 nemokamų sukimų. Funkcijos metu
„Auksinės monetos“ bei „Sidabrinės monetos“ simboliai nepasirodo.
Būgnuose pasirodęs „Magiško maišo“ simbolis atitinkamai pakeičia „Magiško maišo“
simbolį „Magiško maišo“ nemokamų sukimų lentelėje. Kai „Magiško maišo“ lentelė yra pilna,
sekantis iškritęs bent 1 „Magiško maišo“ simbolis suaktyvina 8 nemokamus sukimus. Nemokamų
sukimų metu, 5 atsitiktiniai simboliai (J, Q, K ir A) tampa „Wild“ simboliais. Kiekvieną kartą iškritęs
„Magiško maišo“ simbolis tampa „Wild“ simboliu. Visi „Wild“ simboliai funkcijos metu yra
užrakinami ir lieka savo pozicijose. Funkcijos pradžioje laimėjimo daugiklis yra x1, tačiau sukimo
metu gavus bent 1 „Wild“ simbolį, daugiklis padidėja 1. Didžiausias daugiklis gali būti x9. Pasibaigus
nemokamų sukimų funkcijai, laimėjimai yra išmokami pagal išmokėjimų lentelę už „Wild“
simbolius. Už derinius su „Wild“ simboliais bei įprastų simbolių derinius, nėra mokama. Funkcijos
metu „Rausvojo drugelio“ bei „Mėlynojo drugelio“ simboliai nepasirodo.
Pagrindinio žaidimo metu iškritęs „Magiško maišo“ simbolis iš nemokamų sukimų
lentelės ir nemokamų „Leprekono Lario“ sukimų lentelės pašalina nuo 2 iki 5 „Auksinės monetos“
bei „Sidabrinės monetos“ simbolių, jei „Magiško maišo“ nemokamų sukimų lentelėje yra mažiau
kaip 8 „Magiško maišo“ simboliai. Iš viso gali būti pašalinta iki 10 simbolių. Jei „Magiško maišo“
nemokamų sukimų lentelėje yra 8 „Magiško maišo“ simboliai, „Auksinės monetos“ ir „Sidabrinės
monetos“ simboliai nėra pašalinami
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

63. „Mirusieji“ („Los Muertos“)
„Mirusieji“ - 5 būgnų, 4 eilių. 40 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas išsukti laimintį
derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
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Minimali statymo suma – 0,40 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 850 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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.
Lošime, bet kuriuose būgnuose gali pasirodyti milžiniški simboliai (2x2 ar 3x3). Šie
simboliai gali pasirodyti pilnai arba dalinai, priklausomai nuo to kaip nusileis būgnai. Nemokamų
sukimų metu gali pasirodyti tik milžiniški „Bonus“, „Wild“ ir keturi aukštesnės vertės simboliai.
Milžiniškas „Wild“ simbolis yra 3x3 simbolių blokas ir gali pasirodyti trečio būgno
viduryje tik nemokamų sukimų metu. Šis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus milžinišką
„Wild“ simbolį.
Milžiniškas „Bonus“ simbolis yra 3x3 simbolių blokas ir gali pasirodyti bet kuriame
būgne tiek pagrindinio žaidimo metu, tiek nemokamų sukimų metu. Jei milžiniškas „Bonus“ simbolis
ar jo dalis pasirodo būgnuose, simbolis pasikeičia į 3, 6 arba 9 simbolius „Bonus Slot“ ir aktyvuojama
„Bonus Slot“ ypatybė. Pagrindiniame žaidime „Bonus Slot“ simboliai yra nemokamų sukimų
simboliai ir 3 „Rožės“ simboliai. „Rožių“ simboliai turi daugiklius: „Raudona rožė“ – x1, „Rožinė
rožė“ – x3 ir „Balta rožė“ – x5. Ypatybės metu atliekamas vienas sukimas, po kurios „Rožės“
simbolio laimėjimas yra pridedamas prie bendro laimėjimo.
Nemokami sukimai yra aktyvuojami, jei pagrindiniame žaidime „Bonus Slot“ ypatybės
metu pasirodo 3 nemokamų sukimų simboliai. Pradžioje yra suteikiami 6 nemokami sukimai. Jei
nemokamų sukimų metu iškrenta simbolis „Nemokami sukimai“, už kiekvieną tokį iškritusį simbolį
yra suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas. Jei nemokamų sukimų metu suaktyvinama
„Bonus Slot“ ypatybė, lošėjas gali laimėti papildomus sukimus, kurie bus pridėti prie jau turimų.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

64. „Laiminga žuvis“ („Lucky Fish“)
„Laiminga žuvis“ - 5 būgnų, 3 eilių, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurios tikslas
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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 350 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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.
Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingą derinį sudarę
simboliai iš būgnų pašalinami, likę simboliai nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas iškrenta nauji
simboliai. Kiekvienas sekantis laimėjimas padidina laimėjimo daugiklį 1, kol jis pasiekia maksimalų
daugiklį x5. Jei nesusidaro nauji laimingi deriniai, laimėjimo daugiklis atstatomas į x1.
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„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išskyrus „Scatter“ ir „Paslaptingąjį“.
Jei iškritęs „Wild“ simbolis nesudarė laimingos kombinacijos ir sukimas buvo nesėkmingas, 4
papildomi Wild simboliai gali atsitiktinai pakeisti kitus 4 simbolius išskyrus „Scatter“.
Iškritę 3, 4, ar 5 „Paslaptingieji“ simboliai suaktyvina paslaptingą traukimą iš skirtingų
verčių lygių. Šie simboliai nepasirodo po kelių laimėjimų iš eilės krentančių būgnų funkcijos metu.
Paslaptingas traukimas gali būti suaktyvintas tiek pagrindinio žaidimo metu, tiek nemokamų sukimų
metu. Traukimo metu, premijos vertė priklauso nuo „Paslaptingųjų“ simbolių, suaktyvinusių
paslaptingą traukimą, skaičiaus.
Iškritę 3, 4, ar 5 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 20 arba 30 nemokamų
sukimų. Nemokamų sukimų metu daugiklio vertė gali pasiekti x8. Nemokamų sukimų metu iškritus
3 „Scatter“ simboliams, suteikiami papildomi nemokami sukimai.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

65. „Magiškos žvaigždės 9“ („Magic Stars 9“)
„Magiškos žvaigždės 9“ – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurios tikslas išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už 4 ar daugiau simbolių grupes. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 10 500 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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.
Pagrindinio žaidimu metu žaidimas gali užrakinti geriausių simbolių rinkinį ir tuomet
vyksta pakartotinis sukimas. Užrakintą simbolių rinkinį lošėjas gali pakeisti, pasirinkdamas žaidimo
lauke simbolius savarankiškai.
Iškritę 3 „Žvaigždžių nemokamų sukimų“ simboliai vidurinėje eilėje, suaktyvina 9
nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu atsiradę būgnuose „Žvaigždžių nemokamų sukimų“
simboliai yra užrakinami. Laimėjimas yra išmokamas pagal išmokėjimų lentelę už surinktų simbolių
skaičių.
Iškritę 3 nemokamų sukimų simboliai vidurinėje eilėje, suaktyvina 9 nemokamus
sukimus su begaliniu daugikliu, kurio pradinė vertė yra x1. Šis daugiklis padidėja su kiekvienu
laimingu sukimu. Nemokamų sukimų metu iškritęs simbolis „+3FS“ prideda 3 papildomus
nemokamus sukimus prie jau turimų.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.
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66. „Neoninis miestas“ („Neon City“)
„Neoninis miestas“ - 5 būgnų, 3 eilių. 20 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas 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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 250 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius
„>“ bei „<“.
Žaidime esantys simboliai „>“ ir „<“ gali padidinti arba sumažinti „Mega sukimų“
matuoklę. Kiekvieną kartą iškritęs simbolis „>“ matuoklę padidina 1, o iškritęs simbolis „<“ ją
sumažina 1. Kai „Mega sukimų“ matuoklė yra užpildyta 8 „>“ simboliais, sekantys pasirodę 2
simboliai „>“ suaktyvina „Mega sukimų“ ypatybę, kurios metu lošėjui yra suteikiami 8 nemokami
sukimai. Ypatybės metu aktyvuojamas daugiklis x8.
Iškritę 3, 4, ar 5 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 15 arba 20 nemokamų
sukimų. Nemokamų sukimų metu pradinė daugiklio vertė yra x1. Ši vertė po dviejų iš eilės laimingų
sukimų padidėja iki x3. Bet kokie laimingi sukimai iš eilės daugiklio vertę padidina iki x9, o
nelaimingas sukimas daugiklio vertę atstato į x1.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

67. „Dievų galia: Panteonas“ („Power of Gods: The Pantheon“)
„Dievų galia: Panteonas“ – 5 būgnų, 3 eilių. 20 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas
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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 450 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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.
Lošime yra du kaupiamieji simboliai: „Žaibas“ ir „Rožė“:
67.6.1. Iškritęs simbolis „Žaibas“ padidina „Dzeuso“ sukimų matuoklę. Matuoklę užpildo
surinkti 5 kaupiamieji simboliai. Šis simbolis negali pasirodyti „Krakeno sukimų“ ir kitų ypatybių
metu.
67.6.2. Iškritęs simbolis „Rožė“ padidina „Afroditės“ sukimų matuoklę. Matuoklę užpildo
surinkti 5 kaupiamieji simboliai. Šis simbolis negali pasirodyti „Krakeno sukimų“ ir kitų ypatybių
metu.
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Užpildžius „Dzeuso“ sukimų matuoklę 5 „Žaibo“ simboliais, sekantis 6-asis, pasirodęs
„Žaibo“ simbolis, suaktyvina 5 nemokamus sukimus. Ypatybės metu, po kiekvieno sukimo, iki 6
atsitiktinių simbolių yra pakeičiami simboliais „Wild“.
Užpildžius „Afroditės sukimų“ matuoklę 5 „Rožės“ simboliais, pasirodęs kitas „Rožės“
simbolis suaktyvina 5 nemokamus sukimus. Ypatybės metu, po kiekvieno sukimo, atsitiktiniai 8
simboliai yra pašalinami, o į jų vietas nukrenta aukščiau buvę simboliai. Jei ypatybės metu susidaro
laimingi deriniai, juos sudarę simboliai yra pašalinami, o į jų vietas nukrenta aukščiau buvę simboliai.
Tai tęsiasi iki tol, kol nesusidaro laimingi deriniai. Taip pat ypatybės metu susidarius laimingam
deriniui 2 kartus iš eilės, laimėjimo daugiklis padidėja atitinkamai x2, x3, x5 arba x7. Kai daugiklis
pasiekia x7, jo vertė yra taikoma sekantiems laimingiems deriniams iki tol, kol laimingi deriniai
nebesusidaro.
Iškritę 3, 4, ar 5 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 15 arba 20 nemokamų
sukimų. Su kiekvienu nauju laimėjimu būgnas pajuda per vieną poziciją į dešinę, 5 būgnas yra
pašalinamas ir 1 būgne yra sukami nauji simboliai. Ypatybė tęsiasi kol nebesusidaro laimingi deriniai.
Kiekvieną kartą iš eilės keičiantis būgnui, laimėjimo daugiklis padidėja iki x2, x3, x5 arba x7, o jo
vertė taikoma visiems sekantiems laimėjimams iki tol, kol nebesusidaro laimingi deriniai. Nemokamų
sukimų metu pakartotiniai nemokami sukimai aktyvuoti negali būti.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

68. „Relikvijų medžiotojai“ („Relic Hunters“)
„Relikvijų medžiotojai ir tikėjimo knyga“ - 6 būgnų, 3 eilių. 20 laimėjimo linijų lošimas,
kurios tikslas 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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 750 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 „Scatter“.
Lošime yra du kaupiamieji simboliai: „Katės statula“ (su 1, 3 arba 10 brangakmenių) ir
„Kompasas su žemėlapiu“ (su 1, 3 arba 10 brangakmenių):
68.7.1. Iškritęs simbolis „Katės statula“ padidina „Basteto“ sukimų matuoklę.
68.7.2. Iškritęs simbolis „Kompasas su žemėlapiu“ padidina „Piramidės tyrinėjimo“ premijos
matuoklę.
Brangakmenių skaičius prie simbolių nurodo vienetus, kuriais matuoklė pasipildo iškritus simboliui.
Tam, kad viena iš matuoklių būtų užpildyta, lošėjas turi surinkti 12 tos matuoklės brangakmenių.
Užpildžius „Basteto“ sukimų matuokle 12 brangakmenių, sekantis pasirodęs „Katės
statulos“ simbolis su 3 brangakmeniais suaktyvina 5 nemokamus sukimus. Šių nemokamų sukimų
metu atsitiktine tvarka ant būgnų atsiranda 5 simboliai „Wild“.
Užpildžius „Piramidės tyrinėjimo“ premijų matuokle 12 brangakmenių, sekantis
pasirodęs „Kompaso su žemėlapiu“ simbolis su 3 brangakmeniais suaktyvina 4 lygių premijinį
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lošimą. Šio lošimo metu lošėjas turi pasirinkti atsiradusius simbolius, slepiančius laimėjimo
daugiklius, piniginius laimėjimus arba simbolius, vedančius į sekantį lygį.
Pagrindiniame lošime išsukus „Mumijos“ simbolį su 3 ar 10 kaukolių, atitinkamai 3
arba 10 brangakmenių yra pašalinami iš „Basteto“ sukimų arba „Piramidės tyrinėjimo“ premijų
matuoklių. Jei „Mumijos“ simbolis iškrenta 1, 2 arba 3 būgne, jis sumažina „Basteto“ sukimų
matuoklę, jei 4, 5 arba 6 būgne – „Piramidės tyrinėjimo“ premijų matuoklę. Jei bet kuri matuoklė yra
užpildyta 12 brangakmenių, „Mumijos“ simbolis iš tokios matuoklės brangakmenių nepašalina.
Pagrindiniame lošime taip pat galima išsukti „Deglo simbolį“, kurio vertė atitinka 10
premijinių lošimų matuoklių atžvilgiu. Jei „Mumijos“ simbolis“ yra išsukamas tuo pačiu sukimu
kartu su „Deglo“ simbolius, pirmiausia sumažinama „Mumijos“ simbolio vertė. Jei „Deglo“ simbolis
iškrenta 1, 2 ar 3 būgne, jis padidina „Basteto“ sukimų matuoklę. Jei šis simbolis iškrenta 3, 4 ar 5
būgne, jis padidina „Piramidės tyrinėjimo“ premijų matuoklę.
Išsukus 3, 4, 5 arba 6 simbolius „Scatter“, suteikiama 10 nemokamų sukimų. Prieš
prasidedant nemokamiems sukimams, atsitiktine tvarka parenkamas vienas simbolis, kuris taps
išsiplečiančiu simboliu. Išsukus šį simbolį bent trijuose būgnuose, jis išsiplečia apimdamas visą
būgną, o laimėjimas už surinktą šių simbolių derinį išmokamas bet kuria eilės tvarka. Nemokamų
sukimų metu išsukus „Ieškotojos Wild“ simbolį , jis pasislenka viena pozicija į kairę, o išsukus
„Iškotojo Wild“ simbolį , jis pasislenka viena pozicija į dešinę. Jei šie abu simboliai susijungia vienoje
pozicijoje, suteikiami dar 3 nemokami sukimai.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.

69. „Telio būgnai“ („Telly Reels“)
„Telio būgnai“ - 5 būgnų, 4 eilių. 20 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas 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. Maksimali
vieno lošimo laimėjimo suma – 1 400 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo
pradžios mygtuką ŽAISTI
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 „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
Lošime yra kaupiamasis „Žvaigždės“ simbolis. Iškritęs „Žvaigždės“ simbolis
atitinkamai papildo lošime esančią „Telio nemokamų sukimų“ lentelę. Kai lentelė yra pilna, lošėjui
yra suteikiama 10 nemokamų sukimų, kurių metu yra užrakinami 5 „Wild“ simboliai. „Wild“
simboliai atitinkamai yra užrakinami tose pozicijose, kuriose stūmokliai „Wild“ simbolių stūmoklių
lentelėje buvo prieš prasidedant nemokamiems sukimams. „Wild“ simbolių stūmoklių lentelėje
pozicijos yra nustatomos pagal būgnuose išsuktus simbolius „^“ ir „v“. 5 stūmokliai simbolizuoja 5
būgnus ir atitinkamai, kuriame būgne koks simbolis iškrito, taip stūmoklis pajudės stūmoklių
lentelėje. Pavyzdžiu, 1 būgne iškritęs simbolis „^“, pirmą stūmoklį pastums aukštyn.
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Jei visi stūmokliai „Wild“ stūmoklių lentelėje atsiduria vienoje pozicijoje,
suaktyvinamas „Mini Telio premijos“ žaidimas. Premijos žaidimo metu lošėjas gali laimėti prizą,
kurio vertė yra nuo x2 iki x10 statymo vertės.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Nemokamų
sukimų pradžioje, lošėjui suteikiamas 1 „Laimės rato“ sukimas, kurio metu lošėjas gali išsukti 1 iš 10
ypatybių ir išsukta ypatybė yra taikoma nemokamų sukimų žaidimui. Nemokamų sukimų metu
iškritęs „+3FS“ simbolis papildomai suteikia 3 nemokamus sukimus, kurie yra pridedami prie jau
turimų. Ypatybės, kurias gali lošėjas išsukti „Laimės rate“:
69.9.1. 5 papildomi nemokami sukimai;
69.9.2. 10 papildomų nemokamų sukimų;
69.9.3. Daugiklis x2 visiems laimėjimams;
69.9.4. Daugiklis x3 visiems laimėjimams;
69.9.5. Daugiklis x5 visiems laimėjimams;
69.9.6. 3 atsitiktiniai „Wild“ simboliai kiekvieno sukimo metu;
69.9.7. 4 atsitiktiniai „Wild“ simboliai kiekvieno sukimo metu;
69.9.8. 5 atsitiktiniai „Wild“ simboliai kiekvieno sukimo metu;
69.9.9. Laimėjimo daugiklis, kuris padidėja su kiekvienu laimėjimu;
69.9.10. Papildomi nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pirkimo funkcija gali būti suaktyvinta tik pagrindiniame žaidime
sumokant 37 x statymo sumos EUR, jei yra perkami „Telio nemokami sukimai“ arba 28 x statymo
sumos EUR, jei yra perkami nemokami sukimai.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti
kiekvieną laimėjimą. Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis
laimingą simbolį. Jei lošėjas simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei
lošėjas simbolio neatspėja, pralošia laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir
grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo
lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių.
Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.
______________

