PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. DIE-897

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 2.864–2.873 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:
„2.864. Aukso karaliai („Kings of Gold“);
2.865. Pašėlusi Greta („Greta Goes Wild“);
2.866. Šebos knyga („Book of Sheba“);
2.867. Nakties karalienė („Night Queen“);
2.868. Aukso kasėjas („Gold Digger“);
2.869. Karšti šūviai 2 („Hot Shots 2“);
2.870. Fu turtai: daugybė variantų („Fu Fortunes Megaways“);
2.871. Morgana: daugybė variantų („Morgana Megaways“);
2.872. Vakarų auksas: daugybė variantų („Western Gold Megaways“);
2.873. Makau didelis statymas („Macau High Roller“).“
2. Reglamento priedo Nr. 1 II skyrius „ATSKIROS NUOTOLINIO LOŠIMO A KATEGORIJOS
AUTOMATAIS TAISYKLĖS“ papildomas 864–873 punktais, kurie išdėstomi taip:
„Aukso karaliai („Kings of Gold“)
864. Aukso karaliai („Kings of Gold“) – 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
864.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
864.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 25 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 224 200 EUR.
864.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
864.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

864.5. „Wild“

simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Bonus“

ir „Auksinė moneta“

. „Wild“ simboliai gali užimti vieną, dvi arba tris pozicijas tame pačiame būgne.
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864.6. Pagrindinio lošimo metu išsukus 3 „Bonus“ simbolius bet kuriose 1, 3 ir 5 būgnų pozicijose, laimimi 8 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu, prieš kiekvieną sukimą, tarp 2 ir 5 būgnų parenkami du būgnai, kuriuose suksis vienodi simboliai.
864.7. Išsukus 5 arba daugiau simbolių „Auksinė moneta“ bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojami 3 Auksiniai
faraono pakartotiniai sukimai („Pharaoh’s Gold Respins“). Šie sukimai lošiami specialiuose būgnuose, kuriuose

galima išsukti tik simbolius „Auksinė moneta“ ir „Auksinis faraonas“
. Pakartotiniai sukimai pradedami su
simboliais „Auksinė moneta“ tose pozicijose, kuriose jie buvo išsukti aktyvuojant šią funkciją. Pakartotinių sukimų
metu išsukus simbolį „Auksinė moneta“ ir simbolį „Auksinis faraonas“, kuris surenka simbolius „Auksinė moneta“,
likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Visi pakartotinių sukimų metu išsukti „Auksinė moneta“ simboliai išlieka savo vietose iki pakartotinių sukimų pabaigos. Taip pat, pakartotinių sukimų metu išsukus simbolį „Auksinis faraonas“, visų simbolių „Auksinė moneta“ vertės (kurios nurodytos ant kiekvieno simbolio) susumuojamos ir
atvaizduojamos simbolio „Auksinis faraonas“ pozicijose, o likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3.
Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas nei vienas simbolis „Auksinė moneta” arba kai visos būgnų pozicijos tampa užpildytos. Lošėjas laimi laimėjimą, lygų visų būgnų pozicijų verčių sumai.

Pašėlusi Greta („Greta Goes Wild“)
865. Pašėlusi Greta („Greta Goes Wild“) – 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
865.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
865.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 239 283 EUR.
865.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
865.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

865.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
. „Wild“ simboliai su laimėjimo daugikliais x2 ir x3 gali būti išsukami tik nemokamų sukimų metu.
865.6. Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, atitinkamai laimima 10, 12 arba 15
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu visi išsukti „Wild“ simboliai išlieka savo vietose iki kol baigiasi nemokami sukimai.
Išsukus 2 „Wild“ simbolius tame pačiame būgne, jie virsta „Wild“ simboliais su laimėjimo daugikliais x2. Jei „Wild“
simbolis su laimėjimo daugikliu x2 sudarys laimintį derinį, jo laimėjimas bus padaugintas iš 2.
Išsukus 3 „Wild“ simbolius tame pačiame būgne, jie virsta „Wild“ simboliais su laimėjimo daugikliais x3. Jei „Wild“
simbolis su laimėjimo daugikliu x3 sudarys laimintį derinį, jo laimėjimas bus padaugintas iš 3.
Jei laimintį derinį sudarys daugiau negu vienas „Wild“ simbolis su laimėjimo daugikliu, laimėjimas bus padaugintas tik iš vieno daugiklio (didžiausio).
Nemokamų sukimų metu visuose būgnuose išsukus po „Wild“ simbolį (įskaitant ir „Wild“ simbolius su laimėjimo
daugikliais), pridedami dar 2 nemokami sukimai.

Šebos knyga („Book of Sheba“)
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866. Šebos knyga („Book of Sheba“) – 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
866.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
866.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 221 370 EUR.
866.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
866.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
866.5. 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
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.

Nakties karalienė („Night Queen“)
867. Nakties karalienė („Night Queen“) – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
867.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
867.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 223 371 EUR.
867.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
867.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

867.5. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Bonus“
simbolį.
867.6. Kiekvieno sukimo metu atsitiktine tvarka parenkamas vienas arba daugiau lošimo simbolių (išskyrus „Wild“
ir „Scatter“), kurie bus išsukami krūvomis:
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Atsitiktine tvarka po kiekvieno sukimo pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų metu simbolių krūvos gali pasikeisti vietomis su kito simbolio krūvomis, kad sudarytų laimintį derinį.
867.7. Kai 3, 4 arba 5 iš eilės einančiuose būgnuose išsukama to paties simbolio krūva ir ji sudaro laimintį derinį,
šie simboliai tampa vienu milžinišku simboliu.
867.8. Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Bonus“ bet kuriose būgnų pozicijose, atitinkamai laimima 10, 12 arba 15
nemokamų sukimų.
Aukso kasėjas („Gold Digger“)
868. Aukso kasėjas („Gold Digger“) – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
868.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
868.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 205 750 EUR.
868.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
868.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
868.5. „Wild“

simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Aukso grynuolis“

ir kristalų sim-

bolius (
,
,
ir
).
868.6. Išsukus 5 arba daugiau simbolių „Aukso grynuolis“, aktyvuojama pakartotinių sukimų funkcija, suteikianti 3
pakartotinius sukimus. Pakartotinių sukimų metu išsukus „Aukso grynuolis“ simbolius, jie išlieka savo vietose ir
atstato likusių pakartotinių sukimų skaičių iki 3. Pakartotinių sukimų funkcija baigiasi, kai nebeišsukamas nei vienas naujas „Aukso grynuolis“ simbolis arba kai visos būgnų pozicijos tampa užpildytos šiais simboliais.
Pakartotinių sukimų metu galima išsukti skirtingus kristalų simbolius:
nodus kristalų simbolius, aktyvuojama atitinkama funkcija:

,

,

ir

. Surinkus 3 vie-

1) Surinkus 3
eiles.

simbolius, pridedama viena lošimo eilė. Daugiausiai galima pridėti 3 papildomas lošimo

2) Surinkus 3

simbolius, padidinamos simbolių „Aukso grynuolis“ vertės, nurodytos ant jų.

3) Surinkus 3
simbolius, suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas ir kiekvieną kartą, kai bus atstatomas likusių pakartotinių sukimų skaičius, papildomas pakartotinis sukimas taip pat bus pridėtas.
4) Surinkus 3

simbolius, padidinamas laimėjimo daugiklis. Pirmi 3 surinkti

simboliai aktyvuos x2

laimėjimo daugiklį, kiti 3 suteiks x5 laimėjimo daugiklį. Trečią kartą surinkus 3
mas x10 laimėjimo daugiklis.
868.7. Pagrindinio lošimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojamos šios funkcijos:
1) nuo 3 iki 5 simbolių paverčiami „Wild“ simboliais;
2) atsitiktine tvarka parinkti simboliai paverčiami simboliais „Aukso grynuolis“;
3) žemos vertės simboliai (A, K, Q, J) paverčiami vienodais aukštesnės vertės simboliais.
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Karšti šūviai 2 („Hot Shots 2“)
869. Karšti šūviai 2 („Hot Shots 2“) – 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
869.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
869.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 25 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 212 000 EUR.
869.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
869.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

869.5. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Hot Shots“
bei gali atsirasti tik
3, 4 ir 5 būgnuose. Kiekvienas išsuktas „Wild“ simbolis išsiplečia viena pozicija vertikaliai ir horizontaliai.

869.6. Auksinis „Wild“
simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų metu ir pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolį „Hot Shots“. Kiekvienas išsuktas auksinis „Wild“ simbolis išsiplečia viena pozicija vertikaliai ir horizontaliai bei padidina laimėjimo daugiklį vienetu. Auksiniai „Wild“ simboliai gali atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose.
869.7. Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Hot Shots“, atitinkamai laimima 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų.

Fu turtai: daugybė variantų („Fu Fortunes Megaways“)
870. Fu turtai: daugybė variantų („Fu Fortunes Megaways“) – 6 būgnų, iki 46 656 variantų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
870.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
870.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 194 200 EUR.
870.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
870.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
870.5. 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.

870.6. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
ir gali atsirasti tik 2, 3,
4 ir 5 būgnuose.
870.7. Išsukus „Wild“ simbolį bet kurioje būgnų pozicijoje gali būti aktyvuojama aukso puodo („Fortune Pot“) funkcija. Šios funkcijos metu lošėjas gali laimėti laimėjimo daugiklius iki x5 arba aktyvuoti premijinį lošimą. Jei lošėjas
laimi daugiau nei vieną laimėjimo daugiklį, šie daugikliai tarpusavyje sudedami ir surinktas laimėjimas padauginamas iš gauto laimėjimo daugiklio.
Aktyvavus premijinį lošimą, lošėjas renkasi ekrane atsiradusias monetas, slepiančias kūdikių simbolius. Atvertus
tris vienodus kūdikių simbolius, lošėjas laimi laimėjimą.
870.8. 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
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sukimų metu galima ir aukso puodo funkcija. Nemokamus sukimus galima laimėti dar kartą, išsukus 4 arba daugiau simbolių „Scatter”.
Morgana: daugybė variantų („Morgana Megaways“)
871. Morgana: daugybė variantų („Morgana Megaways“) – 6 būgnų, iki 117 649 laimėjimo variantų lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį.
871.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
871.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 216 014 EUR.
871.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
871.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
871.5. Kiekvienas sukimas gali turėti iki 117 649 laimėjimo variantų. Bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuojamas
maksimalus laimėjimo variantų skaičius – 117 649.

871.6. „Wild“
ir 5 būgnuose.

simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“

ir gali atsirasti tik 2, 3, 4

871.7. Tiek pagrindinio lošimo, tiek nemokamų sukimų metu galima išsukti paslaptinguosius simbolius
,
kurie gali virsti bet kuriuo lošimo simboliu, išskyrus „Wild“ ir „Scatter“. Visi būgnuose išsukti paslaptingieji simboliai
virsta vienodu simboliu.
871.8. Išsukus 3, 4 arba 5 simbolius „Scatter“, atitinkamai laimima 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. Nemokamų
sukimų metu renkami simboliai. Surinkus atitinkamą skaičių žemiau nurodytų simbolių, laimimi laimėjimo daugikliai, papildomi nemokami sukimai bei nustatomas laimėjimo variantų skaičius:
1) surinkus 20

simbolių: +5 nemokami sukimai, aktyvūs 64 laimėjimo variantai;

2) surinkus 20
variantų;

simbolių: 5x laimėjimo daugiklis, +5 nemokami sukimai, aktyvūs 500 arba daugiau laimėjimo

3) surinkus 15
jimo variantų;

simbolių: 10x laimėjimo daugiklis, +5 nemokami sukimai, aktyvūs 1000 arba daugiau laimė-

4) surinkus 15
jimo variantų;

simbolių: 20x laimėjimo daugiklis, +4 nemokami sukimai, aktyvūs 1000 arba daugiau laimė-

5) surinkus 12
jimo variantų;

simbolių: 40x laimėjimo daugiklis, +3 nemokami sukimai, aktyvūs 2000 arba daugiau laimė-

6) surinkus 12
jimo variantų;

simbolių: 60x laimėjimo daugiklis, +3 nemokami sukimai, aktyvūs 2000 arba daugiau laimė-

7) surinkus 10
jimo variantų;

simbolių: 80x laimėjimo daugiklis, +2 nemokami sukimai, aktyvūs 5000 arba daugiau laimė-
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8) surinkus 10
laimėjimo variantų;

simbolių: 100x laimėjimo daugiklis, +2 nemokami sukimai, aktyvūs 10 000 arba daugiau

9) surinkus 8
laimėjimo variantų;

simbolius: 200x laimėjimo daugiklis, +1 nemokamas sukimas, aktyvūs 50 000 arba daugiau

10) surinkus 8
simbolius: 500x laimėjimo daugiklis, +1 nemokamas sukimas, aktyvūs 117 649 arba daugiau laimėjimo variantų.
871.9. Lošėjas gali pasirinkti atlikti „Morgana“ statymą („Morgana Bet“), kuris lygus statymo sumai apdaugintai iš
80. Morgana statymas garantuoja nemokamų sukimų laimėjimą.
Vakarų auksas: daugybė variantų („Western Gold Megaways“)
872. Vakarų auksas: daugybė variantų („Western Gold Megaways“) – 6 būgnų, iki 117 649 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
872.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
872.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 240 000 EUR.
872.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
872.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
872.5. 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.
872.6. Kiekvienas sukimas gali turėti iki 117 649 laimėjimo variantų. Bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuojamas
maksimalus laimėjimo variantų skaičius – 117 649.
872.7. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
ir gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5
būgnuose.
872.8. Išsukus 5 arba daugiau „Scatter“ simbolių bet kuriose būgnų pozicijose, aktyvuojama Vakarų aukso pakartotinių sukimų funkcija („Western Gold Cash Respins“). Iš pradžių suteikiami 3 sukimai, kurie lošiami specialiuose
lošimo būgnuose. Pakartotinių sukimų metu galima išsukti tik „Scatter“ simbolius. Sukimai pradedami su „Scatter“
simboliais būgnuose, kurie inicijavo šią funkciją (jie išliks savo vietose visų pakartotinių sukimų metu). Jei išsukamas bent vienas naujas „Scatter“ simbolis, likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas „Scatter“ simbolis arba kai visos būgnų pozicijos tampa užpildytos „Scatter“ simboliais. Kiekvienas išsuktas „Scatter“ simbolis turi ant jų nurodytą vertę, kurios pasibaigus pakartotinių sukimų
funkcijai, sudedamos tarpusavyje bei padauginamos iš atlikto statymo sumos.

Makau didelis statymas („Macau High Roller“)
873. Makau didelis statymas („Macau High Roller“) – 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
873.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus nemokamų
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sukimų, didelio statymo, Makau pinigų sukimo bei pakartotinių sukimų laimėjimus, kurie išmokami bet kuria eilės
tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
873.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 10 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 225 000 EUR.
873.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
873.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
873.5. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“

, aktyvuojami nemokami sukimai, kurių metu būgnuose

gali atsirasti tik žetonų
simboliai. Nesvarbu, kurioje būgnų pozicijoje išsukamas žetono simbolis, lošėjas
laimi laimėjimą, nurodytą ant išsukto žetono simbolio.
873.6. Pagrindinio lošimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojama Makau pinigų sukimo funkcija („Macau Money Spin“). Šios funkcijos metu suteikiamas sukimas, kurio metu už visus išsuktus žetonų simbolius išmokamas
laimėjimas, nurodytas ant šių simbolių.
873.7. Didelio statymo funkcija („High Roller Bet“) – lošėjas gali pasirinkti lošti didelio statymo režimu, paspausdamas ant mygtuko „High Roller Bet“. Toks statymas lygus statymo sumai padaugintai iš 20. Didelio statymo funkcijos metu būgnuose gali atsirasti tik žetonų simboliai. Nesvarbu, kurioje būgnų pozicijoje išsukamas žetono simbolis, lošėjas laimi laimėjimą, nurodytą ant išsukto žetono simbolio. Didelio statymo funkcijos metu pozicijos, kuriose
buvo išsukti žetonų simboliai, pažymimos raudonai. Kai visos būgnų pozicijos tampa pažymėtos raudonai, suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
Pakartotinių sukimų metu visi žetonų simboliai, kurie buvo išsukti aktyvuojant šią funkciją, išlieka savo vietose iki
kol baigsis pakartotiniai sukimai. Kiekvienas naujai išsuktas žetono simbolis atstato likusių pakartotinių sukimų
skaičių iki 3. Visi išsukti žetonų simboliai išlieka savo vietose. Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas
žetono simbolis arba kai visos būgnų pozicijos tampa užpildytos žetonų simboliais.”
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