PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. DIE-92

Lošimų strateginė grupė, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamentas (toliau – Reglamentas),
patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020
m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DIE-670 pakeičiamas / papildomas ir išdėstomas taip:
1. Reglamento priedo Nr. 1 I skyriaus „BENDROSIOS NUOTOLINIO LOŠIMO A IR B KATEGORIJOS
LOŠIMO AUTOMATAIS BEI NUOTOLINIO STALO LOŠIMO GYVAI NUOSTATOS“ 2 punktas
papildomas 2.884–2.893 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:
„2.884. Kaišeno knyga („Book of Cai Shen“);
2.885. Pašėlę drakonai („Raging Dragons“);
2.886. Galingasis žirgas: sulaikyk ir laimėk („Mighty Stallion Hold & Win“);
2.887. Premijų gražuolės („Bounty Belles“);
2.888. Perkūno skydai („Thunder Shields“);
2.889. Neptūno turtai: daugybė variantų („Neptune’s Fortune Megaways“);
2.890. Spindintis karalius: daugybė variantų („Shining King Megaways“);
2.891. Stebuklų šalies karalienė: daugybė variantų („Queen of Wonderland Megaways“);
2.892. Actekų auksas: papildomas auksas ir daugybė variantų („Aztec Gold: Extra Gold Megaways“);
2.893. Fantastiniai turtai („Phantasmic Fortunes“).”
2. Reglamento priedo Nr. 1 II skyrius „ATSKIROS NUOTOLINIO LOŠIMO A KATEGORIJOS
AUTOMATAIS TAISYKLĖS“ papildomas 884–893 punktais, kurie išdėstomi taip:
„Kaišeno knyga („Book of Cai Shen“)
884. Kaišeno knyga („Book of Cai Shen“) – 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
884.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
884.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 221 370 EUR.
884.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
884.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

884.5. Simbolis „Wild“
gali pakeisti bet kurį simbolį. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Wild“ bet kuriose
būgnų pozicijose, suteikiama 10 nemokamų sukimų. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, atsitiktine
tvarka parenkamas simbolis, kuris nemokamų sukimų metu taps išsiplečiančiu simboliu. Lošėjas gali sutikti su
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parinktu simboliu arba jį atmesti, kad būtų parinktas kitas simbolis. Dar kartą atmesti parinkto simbolio negalima.
Parinktas simbolis gali išsiplėsti taip, kad suformuotų laiminčius derinius visose 10 laimėjimo linijų. Nemokami sukimai gali būti laimimi dar kartą.

Nemokamų sukimų metu 2, 3 ir 4 būgnuose galima išsukti auksinius „Wild“
simbolius. Išsukus šį simbolį, būgnas, kuriame jis buvo išsuktas, tampa auksinis visiems likusiems nemokamiems sukimams. Bet kurie
simboliai, esantys auksiniame būgne, gali virsti specialiuoju išsiplečiančiu simboliu, jei tai padėtų sudaryti laimintį
derinį.

Pašėlę drakonai („Raging Dragons“)
885. Pašėlę drakonai („Raging Dragons“) – 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
885.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
885.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 230 412 EUR.
885.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
885.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

885.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
. Tik vienas „Wild“
simbolis gali būti išsuktas pagrindinio lošimo metu ir tik 2, 3 arba 4 būgne. „Wild“ simboliai taip pat gali padauginti
laimėjimus iki 3 kartų.
885.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimimi nemokami sukimai. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš variantų:
a) 25 nemokami sukimai su laimėjimo daugikliais x2, x3 arba x5;
b) 20 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliais x3, x5 arba x8;
c) 15 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliais x5, x8 arba x10;
d) 13 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliais x8, x10 arba x15;
e) 10 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliais x10, x15 arba x30;
f) paslaptingas pasirinkimas – gali būti 10, 13, 15, 20 arba 25 nemokami sukimai ir bet kuris iš aukščiau pateiktų
laimėjimo daugiklių variantų.
Nemokamų sukimų metu „Wild“ simbolis gali atsirasti bet kuriame būgne ir padauginti laimėjimą už derinį, kurį jis
sudaro. Laimėjimas padauginamas iš bet kurio iš aukščiau nurodytų variantų daugiklio.
Nemokamų sukimų metu galima dar kartą laimėti nemokamus sukimus.
885.7. Pagrindinio lošimo metu bet kuriuo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojama funkcija, kurios metu suteikiamas laimėjimas, lygus statymo sumai, padaugintai iš 8, 88, 888 arba 8 888.

Galingasis žirgas: sulaikyk ir laimėk („Mighty Stallion Hold & Win“)
886. Galingasis žirgas: sulaikyk ir laimėk („Mighty Stallion Hold & Win“) – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
886.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
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didžiausias laimėjimas eilutėje.
886.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 226 138 EUR.
886.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
886.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

886.5. „Wild“

simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“

ir „Ugnies ka-

muolys“
.
886.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimima 10 nemokamų sukimų bei laimėjimas, nurodytas laimė-

jimų lentelėje. Nemokamų sukimų metu 2 ir 4 būgnuose gali atsirasti specialus monetos simbolis
, kuris
visada atsiras ant visų 3 to būgno pozicijų bei kuris elgiasi, kaip ir simbolis „Wild“. Specialūs monetos simboliai
turi ant jų nurodytus laimėjimo daugiklius: x1, x2, x3, x5 arba x10. Visi viename būgne atsiradę specialieji monetos simboliai turės tą patį laimėjimo daugiklį. Laimėjimai, kuriuos sudarys specialusis monetos simbolis, bus padauginti iš ant šio simbolio nurodyto laimėjimo daugiklio. Jei vieną laimintį derinį sudaro du specialieji monetos
simboliai, jų laimėjimo daugikliai sudauginami tarpusavyje (maksimalus laimėjimo daugiklis yra x100).
886.7. Pagrindiniame lošime bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka gali atsirasti milžiniškas „Wild“ simbolis, apimantis visas tris dviejų, trijų, keturių arba 5 būgnų pozicijas.
886.8. Išsukus 5 arba daugiau simbolių „Ugnies kamuolys“ bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojami 3 pakartotiniai sukimai. Visi simboliai „Ugnies kamuolys“ turi piniginę vertę, nurodytą ant jų. Pakartotinių sukimų metu galima
išsukti tik simbolius „Ugnies kamuolys“ ir kiekvieną kartą išsukus šį simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius
atstatomas iki 3. Pasibaigus pakartotiniams sukimams, laimimas laimėjimas, lygus visų išsuktų „Ugnies kamuolys“ simbolių bendrai vertei. Užpildžius visas 15 būgnų pozicijų „Ugnies kamuolys“ simboliais, laimimas didysis
laimėjimas, lygus statymo sumai, padaugintai iš 1000.

Premijų gražuolės („Bounty Belles“)
887. Premijų gražuolės („Bounty Belles“) – 5 būgnų, 243-1125 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
887.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
887.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 217 543 EUR.
887.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
887.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

887.5. Wild“
ir 2 būgnuose.

simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Bonus“
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887.6. Išsukus 2 „Wild“ simbolius 1 ir 2 būgnuose, aktyvuojama pašėlusių premijų funkcija („Wild Bounty Mode“).
Jos metu 3, 4 ir 5 būgnai gali išsiplėsti viena arba dvejomis eilėmis į viršų. Išsukus bet kurį iš premijų simbolių

,
ir
3, 4 arba 5 būgnuose, lošėjas laimės laimėjimą, nurodytą tame premijos simbolyje. Premijų simboliai, išsukti gretimuose būgnuose (pradedant nuo trečiojo būgno), suteiks laimėjimus, nurodytus išsuktuose premijos simboliuose.
887.7. Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Bonus“, atitinkamai laimima 10, 12 arba 15 nemokamų sukimų. Nemokami
sukimai gali būti laimimi dar vieną kartą.
Bet kuris nemokamų sukimų laimėjimas atsitiktine tvarka gali būti padauginamas iš 2, 3, 5 arba 10.

Perkūno skydai („Thunder Shields“)
888. Perkūno skydai („Thunder Shields“) – 5 būgnų, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
888.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
888.2. Minimali statymo suma – 0,40 EUR. Maksimali statymo suma – 40 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 201 750 EUR.
888.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
888.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

888.5. „Wild“ simbolis

pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Pinigų skydai“

ir paslap-

tinguosius simbolius
.
888.6. Išsukus „Wild“ simbolį, aktyvuojamas kolosalus sukimas („Colossal Respin“) su milžiniškais simboliais, apimančiais 1 ir 2 būgnus. Jei šio sukimo metu išsukamas „Wild“ simbolis, suteikiamas dar vienas kolosalus sukimas, o milžiniški simboliai padidėja apimdami dar vieną būgną. Maksimaliai simboliai gali užimti 4 būgnus. Jei
laimimas ketvirtas kolosalus sukimas, aktyvuojamas x2 laimėjimo daugiklis. Šis daugiklis didės vienetu su kiekvienu naujai laimėtu kolosaliu sukimu.
888.7. Atsitiktine tvarka bet kurio sukimo metu mažiausiai trijuose būgnuose (visose jų pozicijose) gali išsisukti
paslaptingieji simboliai. Paslaptingieji simboliai sukimo pabaigoje pavirs vienodais įprastais lošimo simboliais.
888.8. Išsukus 6 arba daugiau simbolių „Pinigų skydai“ bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojami 3 pakartotiniai
sukimai. Visi simboliai „Pinigų skydai“ turi piniginę vertę, nurodytą ant jų.

Pakartotinių sukimų metu galima išsukti tik simbolius „Pinigų skydai“ ir „Specialieji skydai“

,

,

,
ir
, ir kiekvieną kartą išsukus bet kurį iš šių simbolių, likusių pakartotinių sukimų skaičius
atstatomas iki 3.
Pasibaigus pakartotiniams sukimams, laimimas laimėjimas, lygus visų išsuktų simbolių „Pinigų skydai“ bendrai
vertei, nurodytai ant jų.
Simboliai „Specialieji skydai“ gali turėti vieną iš šių funkcijų:
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-

x2 laimėjimo daugiklį – padaugina visų simbolių „Pinigų skydai“ vertes iš 2;
laimėjimo surinkimas – surenka visus išsuktų simbolių „Pinigų skydai“ laimėjimus ir atveria daugiau tuščių
pozicijų būgnuose;
prideda papildomą būgną lošime (kairėje pusėje). Maksimaliai gali būti pridėti 2 papildomi būgnai;
laimėjimo padidinimas – padidina visų išsuktų simbolių „Pinigų skydai“ vertes;
padidina likusių pakartotinių sukimų skaičių vienu sukimu.

Pakartotinių sukimų metu išsukus 3 simbolius „Audros skydai“ (šie simboliai taip pat turi juose nurodytą piniginę
vertę, kaip ir simboliai „Pinigų skydai“), aktyvuojami griaustinio prizai („Thunderstorm Prizes“). Lošėjas laimės
vieną iš atsitiktine tvarka parinktų laimėjimų:
- Mini prizas: laimėjimo suma x 10;
- Vidutinis prizas: laimėjimo suma x 100;
- Didysis prizas: laimėjimo suma x1000.

Neptūno turtai: daugybė variantų („Neptune’s Fortune Megaways“)
889. Neptūno turtai: daugybė variantų („Neptune’s Fortune Megaways“) – 6 būgnų, iki 46 656 variantų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
889.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
889.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 194 200 EUR.
889.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
889.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
889.5. Pradėjus žaidimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių.

889.6. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
ir gali atsirasti tik 2, 3,
4 ir 5 būgnuose.
889.7. Išsukus „Wild“ simbolį bet kurioje būgnų pozicijoje gali būti aktyvuojama lobių skrynios („Treasure chest“)
funkcija. Šios funkcijos metu lošėjas gali laimėti laimėjimo daugiklius iki x5 arba aktyvuoti Neptūno premijinį lošimą. Jei lošėjas laimi daugiau nei vieną laimėjimo daugiklį, šie daugikliai tarpusavyje sudedami ir surinktas laimėjimas padauginamas iš gauto laimėjimo daugiklio.
Aktyvavus Neptūno premijinį lošimą, lošėjas renkasi ekrane atsiradusius perlus. Surinkus tris vienodus perlų simbolius, lošėjas laimi laimėjimą, kuris gali būti lygus statymo sumai padaugintai iš 20, 50, 200 arba 1000.
889.8. Išsukus 4, 5 arba 6 „Scatter“ simbolius, lošėjas atitinkamai laimi 10, 12 arba 15 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu visi žemos vertės simboliai („A“, „K“, „Q“, „J“ ir „10”) yra pašalinami iš būgnų. Nemokamų sukimų metu galima ir lobių skrynios funkcija. Nemokamus sukimus galima laimėti dar kartą, išsukus 4 arba daugiau
simbolių „Scatter”.
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Spindintis karalius: daugybė variantų („Shining King Megaways“)
890. Spindintis karalius: daugybė variantų („Shining King Megaways“) – 6 būgnų, iki 117 649 variantų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
890.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
890.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 225 000 EUR.
890.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
890.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
890.5. Pradėjus žaidimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių.

890.6. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“
tik viršutinėje horizontalioje lošimo eilėje.

ir gali atsirasti

890.7. Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka lošimo būgnuose gali atsirasti paslaptingieji simboliai
.
Būgnams nustojus suktis, visi paslaptingieji simboliai pavirs į vienodą lošimo simbolį, išskyrus „Wild“ ir „Bonus“.
890.8. Išsukus 4 simbolius „Bonus“, lošėjas laimi 12 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu už kiekvieną
išsuktą „Bonus“ simbolį, bus pridedama po 5 papildomus nemokamus sukimus. Maksimalus nemokamų sukimų
skaičius yra 27.
Nemokamų sukimų metu yra aktyvus laimėjimo daugiklis. Šis daugiklis nemokamų sukimų pradžioje yra lygus x1
ir didėja vienetu kaskart surinkus laimintį derinį simbolių kritimo žemyn metu.
890.9. Karūnos statymas („Crown Bet“): lošėjas gali pasirinkti atlikti šį statymą, kuris garantuos nemokamų sukimų aktyvavimą. Šio statymo suma lygi prieš tai atlikto statymo sumai, padaugintai iš 75.

Stebuklų šalies karalienė: daugybė variantų („Queen of Wonderland Megaways“)
891. Stebuklų šalies karalienė: daugybė variantų („Queen of Wonderland Megaways“) – 6 būgnų, iki 117 649 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
891.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
891.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 250 000 EUR.
891.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
891.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
891.5. Pradėjus žaidimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių.
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891.6. „Wild“

simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus“

ir pakartotinio

sukimo simbolį
. „Wild“ gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
891.7. Išsukus 3 simbolius „Bonus“ bet kuriose būgnų pozicijose, laimima 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu už kiekvieną išsuktą „Bonus“ simbolį pridedama po 5 papildomus nemokamus sukimus. Maksimalus
galimas surinkti nemokamų sukimų skaičius yra 25.
Nemokamų sukimų metu yra aktyvus laimėjimo daugiklis. Šis daugiklis nemokamų sukimų pradžioje yra lygus x1
ir didėja vienetu kaskart surinkus laimintį derinį simbolių kritimo žemyn metu.
Jei nemokamų sukimų metu surinktas laimėjimas yra mažesnis nei laimėjimo suma x 10, pridedami dar 5 nemokami sukimai.

891.8. Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka lošimo būgnuose gali atsirasti paslaptingieji simboliai
.
Būgnams nustojus suktis, visi paslaptingieji simboliai pavirs į vienodą lošimo simbolį, išskyrus „Wild“ ir „Bonus“.

891.9. Išsukus 5 arba daugiau pakartotinio sukimo simbolių
bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojami
pakartotiniai sukimai. Suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Jei išsukamas dar vienas pakartotinio sukimo simbolis,
likusių pakartotinių sukimų skaičius bus atstatytas į 3. Pasibaigus pakartotiniams sukimams išmokamas surinktas
laimėjimas. Pakartotiniai sukimai gali būti aktyvuojami tiek pagrindinio lošimo, tiek nemokamų sukimų metu. Jei
pakartotiniai sukimai aktyvuojami nemokamų sukimų metu, pakartotinių sukimų funkcijai bus taikomas nemokamų
sukimų metu aktyvuotas laimėjimo daugiklis.
891.10. Širdžių karalienės statymas („Crown Bet“): lošėjas gali pasirinkti atlikti šį statymą, kuris garantuos arba
nemokamų sukimų, arba pakartotinių sukimų funkcijos aktyvavimą. Šio statymo suma lygi prieš tai atlikto statymo
sumai, padaugintai iš 100.

Actekų auksas: papildomas auksas ir daugybė variantų („Aztec Gold: Extra Gold Megaways“)
892. Actekų auksas: papildomas auksas ir daugybė variantų („Aztec Gold: Extra Gold Megaways“) – 6 būgnų, iki
117 649 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
892.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
892.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 214 170 EUR.
892.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
892.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
892.5. Pradėjus žaidimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Tai tęsiasi tol, kol nebelieka laiminčių simbolių derinių.

892.6. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter“
rasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
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892.7. Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka lošimo būgnuose gali atsirasti paslaptingieji simboliai
.
Būgnams nustojus suktis, visi paslaptingieji simboliai pavirs į vienodą lošimo simbolį, išskyrus „Wild“ ir „Scatter“.
892.8. Išsukus 5 arba daugiau „Scatter“ simbolių bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojami pakartotiniai sukimai.
Suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Jei išsukamas dar bent vienas „Scatter“ simbolis, likusių pakartotinių sukimų
skaičius atstatomas į 3. Visi išsukti „Scatter“ simboliai išlieka savo vietose iki pakartotinių sukimų pabaigos.
Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai visi būgnai užpildomi „Scatter“ simboliais arba kai pasibaigia pakartotiniai sukimai ir nebeišsukamas naujas „Scatter“ simbolis.
Pasibaigus pakartotiniams sukimams išmokamas surinktas laimėjimas. Jei visas būgnas yra užpildytas „Scatter“
simboliais, suteikiamas laimėjimo daugiklis, lygus „Scatter“ simbolių skaičiui tame būgne.
892.9. Actekų statymas („Crown Bet“): lošėjas gali pasirinkti atlikti šį statymą, kuris garantuos arba pakartotinių
sukimų funkcijos aktyvavimą, arba pakartotinių sukimų funkcijos su maksimaliu laimėjimų variantu aktyvavimą.
Šio statymo suma atitinkamai lygi prieš tai atlikto statymo sumai, padaugintai iš 100 arba 150.
892.10. Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojamas maksimalus galimas laimėjimų variantų
skaičius (117 649).

Fantastiniai turtai („Phantasmic Fortunes“)
893. Fantastiniai turtai („Phantasmic Fortunes“) – 5 būgnų, 243-7776 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
893.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
893.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 208 008 EUR.
893.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
893.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

893.5. „Wild“ simbolis
pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
. „Wild“ gali
atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
893.6. Pagrindinis lošimas visada pradedamas su 243 laimėjimo variantais. Išsukus deimanto simbolį

, būgnas, kuriame šis simbolis buvo išsuktas, padidėja viena pozicija į viršų, taip padidindamas ir
laimėjimo variantų skaičių sekančiam sukimui:
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Jei būgnas pasiekia virš jo esantį apskritimą (orbitą), laimimas šiame apskritime nurodytas laimėjimas ir lošimo
variantai grįžta į pradinį skaičių (243).

893.7. Išsukus 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių 2, 3 ir 4 būgnuose, aktyvuojami nemokami sukimai. Simboliai
„Scatter“ gali užimti dvi pozicijas ir gali būti dalinai arba pilnai matomi lošimo būgnuose tam, kad aktyvuotų
nemokamus sukimus. Nemokami sukimai prasideda su 243 laimėjimo variantais. Išsukus deimanto simbolį

nemokamų sukimų metu, būgnas, kuriame šis simbolis buvo išsuktas, padidėja viena pozicija į viršų,
taip padidindamas ir laimėjimo variantų skaičių sekančiam sukimui.
Jei būgnas pasiekia virš jo esantį apskritimą (orbitą) be žodžio „Collect“ („Surinkti“), laimimas šiame apskritime
nurodytas laimėjimas ir tas būgnas grįžta į pradinę padėtį (tris simbolių pozicijas).
Jei būgnas pasiekia virš jo esantį apskritimą (orbitą) su žodžiu „Collect“ („Surinkti“), laimimas šiame apskritime
nurodytas laimėjimas ir nemokamų sukimų funkcija pasibaigia.
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