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1. „2 drakonai“ („2 dragons“)
1.1. „2 drakonai“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
1.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
1.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 750 x linijos statymo suma.
1.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
1.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis pasirinktam linijų skaičiui („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
1.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
1.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
1.8. Pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, suteikiama 15 nemokamų sukimų. Jei nemokamų
sukimų metu vėl pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
1.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
2. „4 vienos rūšies kortų pokeris su premija“ („4 of a Kind Bonus Poker“)
2.1. „4 vienos rūšies kortų pokeris su premija“ – lošimas, lošiamas su viena kortų kalade.
Lošimą sudaro du lošimai. Padalinamos penkios kortos. Pirmo lošimo metu lošėjas gali pasirinkti,
kurias kortas jis nori pasilikti. Po pirmojo lošimo, lošėjui bus pasiūlytos geriausiai tinkančios kortos,
kadangi tos kortos pažymimos automatiškai. Lošėjas gali bet kada atžymėti šias kortas ir pažymėti
kitas. Kitos kortos yra išmetamos. Pasirinkus pasiliktas kortas prasideda antras lošimas. Išmestos
kortos pakeičiamos kitomis kortomis iš kortų kaladės. Antro lošimo pabaigoje susidarius laimingam
deriniui lošėjui išmokama atitinkama laimėjimo suma.
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2.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
10,00 EUR (arba 50 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 800 x maksimali statymo suma.
2.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę („Credit“) nuo
0,20 EUR iki 2,00 EUR ir pasirinkti statymo sumą („Total Bet“).
2.4. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis pasirinktam linijų skaičiui („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
2.5. Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas 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.
2.6. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
3. „5 deganti širdis“ („5 Burning Heart“)
3.1. „5 deganti širdis“ – 5 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
3.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolius, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi,
išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas
skirtingose linijose yra sudedami.
3.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
3.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
3.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 5 linijoms („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
3.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
3.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
3.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
4. „5 akinančiai karštas“ („5 Dazzling Hot“)
4.1. „5 akinančiai karštas“ – 5 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
4.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
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laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
4.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo
suma.
4.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
4.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 5 linijoms („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
4.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
4.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
5. „5 didžioji žvaigždė“ („5 Great Star“)
5.1. „5 didžioji žvaigždė“ – 5 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
5.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas
yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias
kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
5.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
5.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
5.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 5 linijoms („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
5.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
5.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
6. „5 žongliruojantys vaisiai“ („5 Juggle Fruits“)
6.1. „5 žongliruojantys vaisiai“ – 3 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.

4
6.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Laimėjimai už kelias
laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
6.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 4000 x linijos statymo suma.
6.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
6.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 5 linijoms („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
6.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
6.7. Daugiklio funkcija: surinkus laimingą derinį su 9 raudonais [7], 9 baltais [7], 9 baltais
varpais, 9 mėlynais varpais, 9 mėlynomis slyvomis, 9 žaliomis slyvomis, 9 raudonomis vyšniomis
arba 9 mėlynomis vyšniomis, laimėjimas yra dauginamas iš daugiklio x2.
6.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 15 nemokamų
sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this
FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“)
mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo
metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 „Scatter“
simboliai, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
6.9. Pasirodę 9 vienodi simboliai ekrane suaktyvina žongliravimo funkciją:
6.9.1. jei pasirodo 9 raudonojo [7], baltojo [7] arba „Wild“ simboliai – visi baltojo [7] ir
„Wild“ simboliai pakeičiami raudonojo [7] simboliais;
6.9.2. jei pasirodo 9 auksinio varpo, mėlyno varpo arba „Wild“ simboliai – visi mėlyno varpo
ir „Wild“ simboliai pakeičiami auksinio varpo simboliais;
6.9.3. jei pasirodo 9 mėlynos slyvos, žalios slyvos arba „Wild“ simboliai – visi žalios slyvos
ir „Wild“ simboliai pakeičiami mėlynos slyvos simboliais;
6.9.4. jei pasirodo 9 raudonos vyšnios, mėlynos vyšnios arba „Wild“ simboliai – visi mėlynos
vyšnios ir „Wild“ simboliai pakeičiami raudonos vyšnios simboliais;
6.9.5. jei pasirodo „Wild“ simboliai ir visi kiti pasirodę ekrane simboliai yra vienodi – visi
„Wild“ simboliai pakeičiami tais pačiais simboliais pasirodžiusiais ekrane.
Laimėjimai yra išmokami prieš ir po žongliravimo funkcijos. Po žongliravimo funkcijos
laimėjimai yra išmokami remiantis daugiklio funkcija. Tuo atveju, jei pasirodę 9 vienodi simboliai
yra vienodos spalvos, laimėjimai yra išmokami remiantis daugiklio funkcija.
6.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
7. „10 deganti širdis“ („10 Burning Heart“)
7.1. „10 deganti širdis“ – 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
7.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
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laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
7.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
7.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
7.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 10 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
7.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
7.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
7.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
8. „20 deginančiai karštas“ („20 Burning Hot“)
8.1. „20 deginančiai karštas“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
8.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
8.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
8.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
8.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 20 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
8.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
8.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
8.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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9. „20 akinančiai karštas“ („20 Dazzling Hot“)
9.1. „20 akinančiai karštas“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
9.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
9.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 20 000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 50 x bendra statymo suma.
9.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
9.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 20 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
9.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
9.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
10. „20 deimantų“ („20 Diamonds“)
10.1. „20 deimantų“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
10.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
10.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
10.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
10.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
10.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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10.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
10.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
11. „20 karštas sprogimas“ („20 Hot Blast“)
11.1. „20 karštas sprogimas“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
11.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
11.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 500 x bendra statymo suma.
11.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
11.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 20 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
11.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
11.7. Pagrindinio lošimo metu, susidarius laiminčioms kombinacijoms ir išmokėjus
laimėjimus už jas, šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano. Tuščios būgnų pozicijos yra
užpildomos simboliais buvusiais virš jų. Jei susidaro naujos laiminčios kombinacijos, už jas taip pat
yra išmokami laimėjimai bei šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano ir t.t. Ši funkcija
baigiasi, kai naujos laiminčios kombinacijos nebesusidaro.
11.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
12. „20 Juokdario būgnų“ („20 Joker Reels“)
12.1. „20 Juokdario būgnų“ – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
12.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
12.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 500 x bendra statymo suma.
12.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
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12.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 20 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
12.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
12.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
13. „20 labai karštas“ („20 Super Hot“)
13.1. „20 labai karštas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
13.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
13.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
13.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
13.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
13.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
13.7. „7“ simbolis atitinka „Wild“ simbolį ir pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir
padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
13.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
14. „27 laimėjimai“ („27 Wins“)
14.1. „27 laimėjimai“ – 3 būgnų, 27 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
14.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
14.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 500 x linijos statymo suma. Maksimalus
„Scatter“ laimėjimas 1000 x bendra statymo suma.
14.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
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14.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir taip pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo
dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“,
„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ –
sekančio dydžio statymas ir t. t.
14.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
14.7. Pasirodę 3 „27 Wins“ simboliai suaktyvina atsitiktinį laimėjimą, kurio daugiklis gali
būti nuo 250 x iki 1000 x statymo sumos.
14.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
15. „30 aštrių vaisių“ („30 Spicy Fruits“)
15.1. „30 aštrių vaisių“ – 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
15.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
15.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (arba 30 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 600 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
15.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
15.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
15.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
15.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
15.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 7, 8 arba 9 „Scatter“ simboliams, lošėjui
atitinkamai suteikiami 7, 15 arba 30 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui
paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad
pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai
suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi sukimai. Papildomų sukimų metu statymo dydis bei linijų
skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi sukimai negali būti sustabdyti.
Papildomų sukimų metu nauji papildomi sukimai nėra suteikiami.
15.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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16. „40 visagalis Ramzis II“ („40 Almighty Ramses II“)
16.1. „40 visagalis Ramzis II“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
16.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
16.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
16.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
16.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
16.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
16.7. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 10 nemokamų
sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this
FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“)
mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo
metu. Jei nemokamų sukimų metu bet kuris simbolis pasirodo per visą 1 būgną ir bet kurioje 3, 4 arba
5 būgno pozicijoje, linija tarp šių simbolių bus užpildyta tokiais pat simboliais. Nemokami sukimai
negali būti sustabdyti. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama
dar 10 nemokamų sukimų.
16.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
17. „40 deginančiai karštas 6“ („40 Burning Hot 6“)
17.1. „40 deginančiai karštas 6“ – 6 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
17.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
17.3. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (arba 50 kreditų). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 1000 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
17.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
17.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
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mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
17.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
17.7. Išsiplečiantis „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda
sudaryti laiminčias kombinacijas. Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ simbolis išsiplečia,
išskyrus tuomet, kai yra gaunami laimėjimai už „Scatter“ simbolius. Laimėjimai už „Scatter“
simbolius išmokami pirmiau.
17.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
18. „40 deginančiai karštas“ („40 Burning Hot“)
18.1. „40 deginančiai karštas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
18.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
18.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
18.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
18.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
18.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
18.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
18.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
19. „40 karšti pinigai“ („40 Hot & Cash“)
19.1. „40 karšti pinigai“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
19.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
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19.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas – 200 x bendra statymo suma.
19.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
19.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
19.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
19.7. „Wild“ simbolis pakeičia visus kaimyninius simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį ir
padeda sudaryti laiminčius derinius. Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ simbolis pakeičia
kaimyninius simbolius, išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ simbolius, kurie išmokami iškart.
19.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
20. „40 laimingas karalius“ („40 Lucky King“)
20.1. „40 laimingas karalius“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
20.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
20.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas – 500 x bendra statymo suma.
20.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
20.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
20.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
20.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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21. „40 didelis dobilas“ („40 Mega Clover“)
21.1. „40 didelis dobilas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
21.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
21.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 2000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas – 400 x bendra statymo suma.
21.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
21.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
21.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
21.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
22. „40 labai karštas“ („40 Super Hot“)
22.1. „40 labai karštas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
22.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
22.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
22.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
22.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
22.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
22.7. „7“ simbolis atitinka „Wild“ simbolį ir pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir
padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
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22.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
23. „50 amazonių mūšis“ („50 Amazons‘ Battle“)
23.1. „50 amazonių mūšis“ – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
23.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
23.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
23.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
23.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
23.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
23.7. Surinkus laimingą derinį su 10, 11 arba 12 „Scatter“ simbolių, lošėjui atitinkamai
suteikiama 7, 15 arba 30 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą
ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“)
arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti.
23.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
24. „50 žirgų“ („50 Horses“)
24.1. „50 žirgų“ – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
24.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
24.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 1000 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
24.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
24.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
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statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
24.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 50 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
24.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
24.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
24.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui atitinkamai
suteikiami 5 nemokami sukimai. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu išsukus
3 „Scatter“ simbolius, lošėjas laimi 5 naujus papildomus sukimus, kurie pridedami prie jau turimų
nemokamų sukimų.
24.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
25. „100 deginančiai karštas“ („100 Burning Hot“)
25.1. „100 deginančiai karštas“ – 5 būgnų, 100 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
25.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
25.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas – 20 x bendra statymo suma.
25.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
25.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 100 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
25.6. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
26. „100 kačių“ („100 Cats“)
26.1. „100 kačių“ – 5 būgnų, 100 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
26.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias

16
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
26.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
26.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
26.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
26.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 20, 30, 50 ar 100 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita
spalva. Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“)
ar papildomų sukimų metu.
26.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
26.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
26.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui atitinkamai
suteikiami 10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu išsukus
3 „Scatter“ simbolius, lošėjas laimi dar 10 nemokamų sukimų, kurie pridedami prie jau turimų
nemokamų sukimų.
26.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
27. „100 labai karštas“ („100 Super Hot“)
27.1. „100 labai karštas“ – 5 būgnų, 100 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
27.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
27.3. Minimali statymo suma – 1,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
27.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
27.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 100 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
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atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
27.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
27.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
27.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
28. „Veiksmo pinigai“ („Action Money“)
28.1. „Veiksmo pinigai“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
28.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
28.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
28.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
28.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
28.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
28.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir „Bank Bonus“, ir padeda
sudaryti laiminčias kombinacijas.
28.8. Pasirodžius 3 Banko premijos („Bank Bonus“) simboliams, lošėjui suteikiama nuo 5 iki
12 nemokamų sukimų (lošėjas renkasi vieną iš 8 ekrane atsiradusių vokų, slepiančių nemokamų
sukimų skaičių nuo 5 iki 12). Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas turi pasirinkti vieną
iš penkių ekrane atsiradusių banko simbolių, slepiančių skirtingus laimėjimų daugiklius (nuo 1 iki 5).
Nemokamų sukimų laimėjimai (išskyrus laimėjimus už simbolių derinius sudarytus iš 5 „Scatter“ ir
5 „Wild“ ir/ arba Ekstra universalių („Extra Wild“) simbolių) bus dauginami iš daugiklio, rasto po
pasirinktu banko simboliu.
28.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
29. „Trojos amžius“ („Age of Troy“)
29.1. „Trojos amžius“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
29.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
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laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
29.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
29.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
29.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
29.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 5, 10, 15 ar 20 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
29.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
29.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
29.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui atitinkamai
suteikiama 12 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu išsukus
3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui dar kartą suteikiama 12 nemokamų sukimų.
29.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
30. „Aloha vakarėlis“ („Aloha Party“)
30.1. „Aloha vakarėlis“ – 5 būgnų, 1024 variantų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį derinį.
30.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laiminčias simbolių kombinacijas sudaro tik po vieną simbolį iš kiekvieno gretimo būgno.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
30.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 500 x linijos statymo suma.
30.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
30.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
30.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliose laimėjimo linijose – 4, 16, 64, 256 ar 1024 jis loš šį lošimą. Pasirinkti simbolių deriniai yra
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pažymimi kita spalva. Pasirinktas simbolių derinių skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi,
papildomo lošimo („Gamble feature“) ar papildomų sukimų metu.
30.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
30.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. „Wild“ simbolis gali atsirasti tik antrame ir ketvirtame būgnuose.
30.9. Bet kuriose būgnų pozicijose (pradedant kairiausiu) pasirodžius 3 ar daugiau „Scatter“
simboliams, lošėjui atitinkamai suteikiama 12 nemokamų sukimų. Papildomi sukimai pradedami
lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to begin“ („Spauskite START, kad pradėtumėte“) –
būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi sukimai.
30.9.1. Jei simbolis „Wild“ iškrenta antrame būgne ir pakeičia kitą simbolį, reikalingą
laimingam simbolių deriniui sudaryti, šio derinio laimėjimas dauginamas iš 3.
30.9.2. Jei simbolis „Wild“ iškrenta ketvirtame būgne ir pakeičia kitą simbolį, reikalingą
laimingam simbolių deriniui sudaryti, šio derinio laimėjimas dauginamas iš 5.
30.9.3. Jei simbolis „Wild“ iškrenta antrame ir ketvirtame būgnuose ir pakeičia kitą simbolį,
reikalingą laimingam simbolių deriniui sudaryti, šio derinio laimėjimas dauginamas iš 15.
30.9.4. Jei simbolis „Wild“ iškrenta antrame ir/ arba ketvirtame būgnuose ir nepakeičia kitų
simbolių, reikalingų laimingiems simbolių deriniams sudaryti, tie būgnai lieka savo vietose, o likę
būgnai sukasi dar kartą.
30.10. Papildomų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Papildomi sukimai negali būti sustabdyti. Papildomų sukimų metu išsukus
3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjas dar kartą laimi 12 papildomų sukimų, kurie pridedami prie
jau turimų papildomų sukimų.
30.11. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
31. „Nuostabioji Amazonija“ („Amazing Amazonia“)
31.1. „Nuostabioji Amazonija“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
31.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
31.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
31.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
31.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
31.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
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parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
31.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
31.8. Pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama 20 nemokamų
sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Jei nemokamų sukimų metu vėl išsukami 3 arba daugiau
„Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 20 nemokamų sukimų.
31.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
32. „Amazonių mūšis“ („Amazons‘ Battle“)
32.1. „Amazonių mūšis“ – 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
32.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
32.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 600 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
32.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
32.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
32.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 5, 10, 20 ar 30 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
32.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
32.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 7, 8 arba 9 „Scatter“ simboliams, lošėjui
atitinkamai suteikiami 7, 15 arba 30 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui
paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad
pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai
suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis
bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti
sustabdyti. Nemokamų sukimų metu nauji nemokami sukimai nėra suteikiami.
32.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
33. „Senovės dinastija“ („Ancient Dynasty“)
33.1. „Senovės dinastija“ – 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
33.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias

21
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
33.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 600 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
33.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
33.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
33.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
33.7. Surinkus laimingą derinį su 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START
to run this FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“
(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Jei nemokamų sukimų metu
pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiami dar 5 nemokami sukimai.
33.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
34. „Actekų didybė“ („Aztec Glory“)
34.1. „Actekų didybė“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
34.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
34.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
34.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
34.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
34.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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34.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialųjį išsiplečiantį simbolį
nemokamų sukimų metu ir padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
34.8. Pasirodžius 3 ar daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama 10 nemokamų
sukimų, kurių metu gali būti išsukamas specialus išsiplečiantis simbolis. Jei nemokamų sukimų metu
vėl pasirodo 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 10 nemokamų sukimų.
34.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
35. „Mėlyna širdis“ („Blue Heart“)
35.1. „Mėlyna širdis“ – 5 būgnų, 100 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
35.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
35.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
35.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
35.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
35.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 20, 30, 50 ar 100 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita
spalva. Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“)
ar papildomų sukimų metu.
35.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
35.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
35.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui suteikiama 10
nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START
to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“
(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis ir sustos, kai pasibaigs nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui dar kartą suteikiama 10 nemokamų sukimų.
35.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
36. „Magijos knyga“ („Book of Magic“)
36.1. „Magijos knyga“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
36.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
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laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
36.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
36.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
36.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
36.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 5, 10, 15 ar 20 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
36.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
36.8. Tuo atveju, jei laiminčioje linijoje yra vienas ar keli „Wild“ simboliai, laimėjimas yra
dvigubinamas, išskyrus atvejį, jei laiminčią kombinaciją sudaro tik „Wild“ simboliai – šiuo atveju
laimėjimas nėra dvigubinamas.
36.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START
to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“
(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis ir sustos, kai pasibaigs nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui dar kartą suteikiama 15 nemokamų sukimų.
36.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
37. „Drąsusis katinas“ („Brave Cat“)
37.1. „Drąsusis katinas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
37.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
37.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
37.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
37.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
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mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
37.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
37.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
37.8. Simboliai [PILIS/PILIS], [KARALIUS/KARALIUS] ir [PILIS/KARALIUS] yra
poriniai „Scatter“ simboliai. Jie atitinkamai skaičiuojami kaip: du [PILIS] simboliai, du
[KARALIUS] simboliai ir vienas [PILIS] ir [KARALIUS] simboliai.
37.8.1. 5 ar daugiau [PILIS] simbolių suteikia nuo 6 iki 100 nemokamų sukimų bei
pakartotino sukimo funkciją;
37.8.2. 4 [PILIS] ir 4 [KARALIUS] simboliai suteikia 6 nemokamus sukimus bei pakartotino
sukimo funkciją, bei „Wild“ kredito funkciją;
37.8.3. 5 [PILIS] ir 5 [KARALIUS] simboliai suteikia 20 nemokamų sukimų bei pakartotino
sukimo funkciją, bei „Wild“ kredito funkciją;
37.8.4. 5 ar daugiau [KARALIUS] simboliai suteikia nuo 6 iki 100 nemokamų sukimų bei
„Wild“ kredito funkciją.
37.9. Nemokamų sukimų negalima įjungti pakartotinai.
37.10. Jei nemokamų sukimų metu vienas ar daugiau būgnų yra pilnai užpildyti „Wild“
simboliais, tokie būgnai nesisuka ir lošėjas laimi nemokamą pakartotinį sukimą už kiekvieną būgną,
kuris nėra užpildytas „Wild“ simboliais. Jei pakartotino sukimo metu tam tikri būgnai, kurie nėra
užpildyti „Wild“ simboliais, užpildomi „Wild“ simboliais, lošėjas dar kartą laimi nemokamą
pakartotinį sukimą už kiekvieną būgną, kuris nėra užpildytas „Wild“ simboliais. Nemokami
pakartotiniai sukimai sustoja, kai po nemokamo pakartotinio sukimo visi būgnai yra užpildyti „Wild“
simboliais.
37.11. Nemokamų sukimų metu ekrane ant visų „Wild“ simbolių atsiranda papildomi kredito
laimėjimai, net ir ant tų, kurie nedalyvauja laiminguose deriniuose. Jei „Wild“ simbolių ekrane yra
daugiau nei vienas, pridedamas papildomas kreditas. Sudėti papildomi kreditai pridedami prie
laimėjimų. Pakartotino sukimo funkcijos metu ekrane ant visų „Wild“ simbolių atsiranda nauji
papildomi kredito laimėjimai. Nemokamų sukimų metu naudojamas kitas būgnų rinkinys.
37.12. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
38. „Deginančiai karštas 6“ („Burning Hot 6“)
38.1. „Deginančiai karštas 6“ – 6 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį
38.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
38.3. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (arba 50 kreditų). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 1000 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
38.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
38.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 5 linijoms („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
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klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
38.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
38.7. Išsiplečiantis „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda
sudaryti laiminčias kombinacijas. Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ simbolis išsiplečia,
išskyrus tuomet, kai yra gaunami laimėjimai už „Scatter“ simbolius. Laimėjimai už „Scatter“
simbolius išmokami pirmiau.
38.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
39. „Deginančiai karštas“ („Burning Hot“)
39.1. „Deginančiai karštas“ – 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
39.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
39.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
39.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
39.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
39.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
39.7. „Wild“ simbolis, atsiradęs laiminčioje kombinacijoje 2, 3 ar 4 būgne, pakeičia visus to
būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį ir padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
39.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
40. „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“)
40.1. „Karšta karamelė“ – 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
40.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
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40.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 600 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
40.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
40.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
40.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 5, 10, 20 ar 30 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
40.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
40.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
40.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
41. „Kazino manija“ („Casino Mania“)
41.1. „Kazino manija“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
41.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
41.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 500 x bendra statymo suma.
41.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
41.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
41.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
41.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su daugiau nei vienu „Wild“ simboliu yra
dvigubinami.
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41.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui
suteikiama 15 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų laimėjimas yra dauginamas iš 3. Nemokami
sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“
(„Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką –
būgnai pradės automatiškai suktis ir sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai. Nemokamų sukimų
metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Nemokami
sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių,
lošėjui dar kartą suteikiama 15 nemokamų sukimų, kurie yra pridedami prie jau turimų.
41.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
42. „Karališki katinai“ („Cats Royal“)
42.1. „Karališki katinai“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
42.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
42.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
42.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
42.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
42.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
42.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir „Wild Multiply“ bei
padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
42.8. „Wild Multiply“ simbolis gali pasirodyti tik pagrindinio lošimo metu ir atsitiktine tvarka
padaugina laimėjimą iki 20 kartų.
42.9. Pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš daugiklio, kuris didėja su kiekvienu nemokamu sukimu.
Nemokami sukimai pradedami su daugikliu x1. Maksimalus galimas laimėjimų daugiklis yra x20. Jei
nemokamų sukimų metu pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 10 nemokamų sukimų.
Maksimalus suteikiamų nemokamų sukimų skaičius yra 20.
42.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
43. „Puikusis cirkas“ („Circus Brilliant“)
43.1. „Puikusis cirkas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
43.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas

28
yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias
kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
43.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
43.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
43.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
43.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
43.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
43.8. Pasirodžius 5 vienodų simbolių kombinacijai, lošėjui suteikiama 5, 15 arba 50
nemokamų sukimų, priklausomai nuo to, kokie simboliai pasirodė. Nemokamų sukimų laimėjimai
dauginami iš 2. Jei pasirodė keli 5 vienodų simbolių deriniai, nemokamų sukimų skaičius, skiriamas
už juos, yra sudedamas.
43.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
44. „Koralų sala“ („Coral Island“)
44.1. „Koralų sala“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
44.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
44.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
44.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
44.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
44.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
44.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
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44.8. Pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui suteikiama 15 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba daugiau
simbolių „Scatter“, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
44.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
45. „Tamsos karalienė“ („Dark Queen“)
45.1. „Tamsos karalienė“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
45.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas
yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias
kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
45.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
45.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
45.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 20 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
45.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
45.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus Ekstra universalus („Extra Wild“) ir
padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
45.8. „Extra Wild“ simbolis gali pasirodyti pirmame būgne. Jis pakeičia visus simbolius, o
simbolius A, K, Q ir J paverčia „Wild“ simboliais.
45.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
46. „Riedantis kauliukas“ („Dice & Roll“)
46.1. „Riedantis kauliukas“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
46.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
46.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 750 x linijos statymo suma.
46.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
46.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
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statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
46.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
46.7. „Wild“ simbolis pakeičia visus kaimyninius simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį ir
padeda sudaryti laiminčius derinius. Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ simbolis pakeičia
kaimyninius simbolius, išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ simbolius, kurie išmokami iškart.
46.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
47. „Mesk kauliuką iš aukštai“ („Dice High“)
47.1. „Mes kauliuką iš aukštai“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
47.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
47.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (arba 25 kreditai). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
47.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
47.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 20 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
47.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
47.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
47.8. Jei atliekamas premijos statymas („Bonus Bet“) ir pasirodo 3 ar daugiau „Scatter“
simboliai, aktyvuojamas premijinis kauliukų lošimas („Dice Feature“). Kauliukų funkcijos metu
lošiama su penkiais kauliukais. Lošėjui suteikiami trys ridenimai. Po pirmo ridenimo lošėjas gali
pasirinkti vieną iš penkių kauliukų ir jį ridenti dar kartą. Lošėjas dar kartą ridena pasirinktą kauliuką,
pasirenka / paleidžia bet kurį iš penkių kauliukų ir gali ridenti kitą arba tą patį pasirinktą kauliuką
trečią kartą. Kauliukų funkcija baigiasi po trečiojo ridenimo arba lošėjui paspaudus mygtuką
„PASIIMTI LAIMĖJIMĄ“ („TAKE WIN“). Laimėjimai pagal išmokų lentelę išmokami po
paskutinio kauliuko ridenimo.
47.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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48. „Drakono atgimimas“ („Dragon Reborn“)
48.1. „Darkono atgimimas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
48.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
48.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
48.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
48.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
48.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
48.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
48.8. Susidarius laimingam deriniui su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama nuo 10 iki
25 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu lošėjas pasirenka kiaušinio simbolius, surenka [J],
[Q], [K] ir [A] simbolius, pagal kuriuos suteikiamas nemokamų sukimų skaičius ir papildomas Ekstra
universalus („Extra Wild“) simbolis. Jei lošėjas surenka du [J] simbolius, jam suteikiama 10
nemokamų sukimų su [J] kaip papildomu „Extra Wild“ simboliu. Jei lošėjas surenka tris [Q]
simbolius, jam suteikiama 15 nemokamų sukimų su [Q] kaip papildomu „Extra Wild“ simboliu. Jei
lošėjas surenka keturis [K] simbolius, jam suteikiama 20 nemokamų sukimų su [K] kaip papildomu
„Extra Wild“ simboliu. Jei lošėjas surenka penkis [A] simbolius, jam suteikiami 25 nemokami
sukimai su [A] kaip papildomu „Extra Wild“ simboliu. Nemokamų sukimų metu 3 „Scatter“
simboliai, pasirodę 2, 3 ir 4 būgnuose pakartotinai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją. Ji bus
aktyvuota šios funkcijos pabaigoje.
48.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
49. „Drakono būgnai“ („Dragon Reels“)
49.1. „Drakono būgnai“ – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
49.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
49.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
49.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
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49.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
49.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
49.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
49.8. Susidarius laimingam deriniui su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 10
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš 2. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiami dar 5 nemokami sukimai.
49.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
50. „Egipto dangus“ („Egypt Sky“)
50.1. „Egipto dangus“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
50.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
50.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 2000 x linijos statymo suma.
50.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
50.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
50.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
50.7. „Wild“ simbolis, pasirodęs 2, 3 ar 4 būgne ir sudarydamas laiminčią kombinaciją,
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolį ir padeda sudaryti laiminčius derinius.
50.8. Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių suteikiama nemokamų sukimų
funkcija. Surinkus 5 simbolius, suteikiami 7 nemokami sukimai; 4 simbolius – 5 nemokami sukimai;
3 simbolius – 3 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu 2-4 būgnuose pasirodžius „Wild“
simboliams, simbolis išsiplečia per visą būgną ir lieka iki nemokamų sukimų funkcijos pabaigos.
50.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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51. „Europietiška ruletė“ („European Roulette“)
51.1. „Europietiška ruletė“ – lošimas, kurį sudaro ruletės būgnas su 37 skyriais, kamuoliukas,
kuris vienodais šansais gali nuriedėti į bet kurį iš 37 skyrių bei lošimo laukas sudarytas iš 3 eilių ir 12
stulpelių bei jų pradžioje esančio didelio lauko pažymėto skaičiumi „0“. Skaičiai nuo 1 iki 36 ruletės
būgno skyriuose yra raudonos ir juodos spalvos ir viename skyriuje esantis „0“ žalios spalvos. Kol
ruletės būgnas sukasi, kamuoliukas gali nuriedėti į bet kurį skyrių: juodą / raudoną, lyginiu / nelyginiu
skaičiumi arba į skyrių su „0“. Lošėjas gali pasirinkti, kur nori atlikti statymą: ant vieno skaičiaus,
skaičių serijos, raudonos spalvos, juodos spalvos ir t. t. Lošimo tikslas yra atspėti, į kurį skyrių
nuriedės kamuoliukas. Lošime yra transliuojamas besisukantis ruletės būgnas. Statymus galima atlikti
tol, kol yra matomas ruletės laukas. Kuomet statymai uždaromi, ruletės laukas išnyksta, o ruletės
būgnas pradeda lėtėti tam, kad lengvai būtų galima pamatyti laimingą skaičių.
51.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 4000,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 36 x statymo suma (kai statoma ant konkretaus skaičiaus).
51.3. Statymai yra skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidiniai statymai yra statymai ant skaičių,
išoriniai statymai yra statymai ant juodos / raudonos spalvos, lyginio / nelyginio skaičiaus, 1 - 3
tuzino, 1 – 3 kolonos, mažų / didelių skaičių. Taip pat lošėjas gali atlikti statymus žodinių
(„Announces“) statymų lauke, kuris atvaizduoja ruletės būgną ir yra suskirstytas į sektorius „Nulio
žaidimas“ („Zero Spiel“), „Didžioji serija“ („Big Series“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Mažoji
serija“ („Small Series“) ir „Kaimynai“ („Neighbors“), kurie nurodo konkretų statymą, kuris gali būti
juose atliktas.
51.4. Norėdamas atlikti statymą lošėjas turi pasirinkti žetoną ir laukus, kur nori statyti (vienas
ar keli skaičiai, raudona / juoda spalvos ir t.t.). Tai galima atlikti, kai lošime nuskamba frazė „Prašome
atlikti statymus“ („Bet, please“). Yra šeši žetonai su skirtingomis statymo vertėmis, iš kurių lošėjas
gali pasirinkti. Pasirinkdamas bet kurį iš galimų žetonų, lošėjas suaktyvina ant žetono rodomą vertę.
Padėjęs šį žetoną lošimo lauke, lošėjas gali pakeisti statymo vertę. Kai lošime nuskamba frazė
„Paskutiniai statymai“ („Final bets“), lošėjui pasiūloma paskutinė galimybė atlikti statymus. Frazė
„Daugiau jokių statymų“ („No More Bets“) reiškia, jog daugiau statymai nebepriimami iki sekančio
kamuoliuko ridenimo. Pasibaigus ekrane skaičiuojamam laikui, pradedamas sukti ruletės būgnas. Kai
kamuoliukas nurieda į skyrių su skaičiumi, šis skaičius laikomas laimėjusiu ir priklausomai nuo lošėjo
atliktų statymų išmokamas atitinkamas laimėjimas. Prieš pasibaigiant ekrane skaičiuojamam laikui,
lošėjas gali pašalinti esamą statymą.
51.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“.
51.6. Žodinių („Announces“) statymai yra paaiškinti žodinių („Announces“) statymų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“.
51.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
52. „Virtuali ruletė“ („Virtual Roulette“)
52.1. „Virtuali ruletė“ – lošimas, kurį sudaro ruletės būgnas su 37 skyriais, kamuoliukas, kuris
vienodais šansais gali nuriedėti į bet kurį iš 37 skyrių bei lošimo laukas, sudarytas iš 3 eilių ir 12
stulpelių bei jų pradžioje esančio didelio lauko, pažymėto skaičiumi „0“. Skaičiai nuo 1 iki 36 ruletės
būgno skyriuose yra raudonos ir juodos spalvos ir viename skyriuje esantis „0“ žalios spalvos. Kol
ruletės būgnas sukasi, kamuoliukas gali nuriedėti į bet kurį skyrių: juodą / raudoną, lyginiu / nelyginiu
skaičiumi arba į skyrių su „0“. Lošėjas gali pasirinkti, kur nori atlikti statymą: ant vieno skaičiaus,
skaičių serijos, raudonos spalvos, juodos spalvos ir t. t. Lošimo tikslas yra atspėti, į kurį skyrių
nuriedės kamuoliukas.
52.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 4000,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 36 x statymo suma (kai statoma ant konkretaus skaičiaus).
52.3. Statymai yra skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidiniai statymai yra statymai ant skaičių,
išoriniai statymai yra statymai ant juodos / raudonos spalvos, lyginio / nelyginio skaičiaus, 1 - 3
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tuzino, 1 – 3 kolonos, mažų / didelių skaičių. Taip pat lošėjas gali atlikti statymus žodinių
(„Announces“) statymų lauke, kuris atvaizduoja ruletės būgną ir yra suskirstytas į sektorius „Nulio
žaidimas“ („Zero Spiel“), „Didžioji serija“ („Big Series“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Mažoji
serija“ („Small Series“) ir „Kaimynai“ („Neighbors“), kurie nurodo konkretų statymą, kuris gali būti
juose atliktas.
52.4. Norėdamas atlikti statymą lošėjas turi pasirinkti žetoną ir laukus, kur nori statyti (vienas
ar keli skaičiai, raudona / juoda spalvos ir t.t.). Yra šeši žetonai su skirtingomis statymo vertėmis, iš
kurių lošėjas gali pasirinkti. Atlikęs statymus, tam kad suaktyvintų ruletės būgną, lošėjas turi
paspausti lošimo pradžios mygtuką „Pradėti“ („Start“). Kai kamuoliukas nurieda į skyrių su
skaičiumi, šis skaičius laikomas laimėjusiu ir priklausomai nuo lošėjo atliktų statymų išmokamas
atitinkamas laimėjimas. Prieš paspausdamas lošimo pradžios mygtuką „Pradėti“ („Start“), lošėjas gali
panaikinti esamą statymą.
52.5. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“.
52.6. Žodinių („Announces“) statymai yra paaiškinti žodinių („Announces“) statymų
lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „?“.
52.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
53. „Papildomos žvaigždės“ („Extra Stars“)
53.1. „Papildomos žvaigždės“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
53.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas
yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias
kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
53.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
53.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
53.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
53.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 3, 5, 7 ar 10 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
53.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
53.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodęs simbolis „Wild“ pakeičia kitus to būgno
simbolius į simbolį „Wild“, o lošėjui suteikiamas vienas papildomas sukimas likusių būgnų, kuriuose
nėra „Wild“ simbolių. Papildomas sukimas pradedamas lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press
START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai, kuriuose nėra „Wild“ simbolių pradės automatiškai
suktis. Papildomo sukimo metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio
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lošimo metu. Papildomo sukimo metu pasirodęs „Wild“ simbolis pakeis kitus to būgno simbolius į
„Wild“ simbolius ir suteiks lošėjui dar vieną papildomą sukimą likusių būgnų, kuriuose nėra „Wild“
simbolių.
53.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
54. „Ekstremaliai karštas“ („Extremely Hot“)
54.1. „Ekstremaliai karštas“ – 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
54.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
54.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
54.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
54.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
54.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
54.7. Jei pasirodo 15 vienodų simbolių visuose būgnuose, bendras lošimo laimėjimas
dauginamas iš 5. Jei pasirodo 12 vienodų simbolių pirmame, antrame, trečiame ir ketvirtame
būgnuose, bendras lošimo laimėjimas dauginamas iš 4. Jei pasirodo 9 vienodi simboliai pirmame,
antrame ir trečiame būgnuose, bendras lošimo laimėjimas dauginamas iš 3.
54.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
55. „Greiti pinigai“ („Fast Money“)
55.1. „Greiti pinigai“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
55.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
55.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
55.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
55.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
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raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
55.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
55.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
55.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
55.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
56. „Ekstremaliai liepsnojančiai karšta“ („Flaming Hot Extreme“)
56.1. „Ekstremaliai liepsnojančiai karšta“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
56.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
56.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
56.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
56.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 40 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje
spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas
mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą,
automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
56.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
56.7. Surinkus laimingą derinį su 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliais, lošėjui atitinkamai
suteikiama 10, 20 arba 30 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus
užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią
funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai
pasibaigs nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat,
koks buvo pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Jei nemokamų sukimų
metu pasirodo 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliai, lošėjui atitinkamai suteikiama dar papildomai 10, 20
arba 30 nemokamų sukimų, kurie pridedami prie jau turimų sukimų.
56.8. 2, 3 arba 4 „Scatter“ simboliai pasirodę bet kuriuose būgnuose suaktyvina pakartotinio
sukimo funkciją. Funkcijos metu, „Scatter“ simboliai išlieka savo pozicijose, o būgnai, kuriuose nėra
„Scatter“ simbolių sukasi pakartotinai. Jei pakartotinio sukimo metu pasirodo dar vienas „Scatter“
simbolis, tačiau bendras visų „Scatter“ simbolių kiekis ekrane yra mažesnis nei 5, lošėjui suteikiamas
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dar vienas pakartotinis sukimas, kurio metu sukasi būgnai, kuriuose nėra „Scatter“ simbolių.
Pakartotiniai sukimai baigiasi po to, kai nebepasirodo nauji „Scatter“ simboliai arba kai bendras
simbolių skaičius ekrane yra 5. Ši funkcija gali būti aktyvuota ir nemokamų sukimų metu.
56.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
57. „Liepsnojančiai karštas“ („Flaming Hot“)
57.1. „Liepsnojančiai karštas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
57.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
57.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
57.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
57.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
57.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
57.7. „Wild“ simbolis, pasirodęs 2, 3 ar 4 būgne ir sudarydamas laiminčią kombinaciją,
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolį ir padeda sudaryti laiminčius derinius.
57.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
58. „Miško grupė“ („Forest Band“)
58.1. „Miško grupė“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
58.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
58.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
58.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
58.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
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statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
58.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
58.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
58.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 10
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu pasirodę „Wild“ simboliai išlieka savo vietose iki
nemokamų sukimų pabaigos.
58.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
59. „Miško pasaka“ („Forest Tale“)
59.1. „Miško pasaka“ – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
59.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
59.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 300 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
59.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
59.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
59.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
59.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
59.8. Pasirodžius 3 „Miško namelis“ („Forest House“) simboliams, lošėjui suteikiama nuo 7
iki 20 nemokamų sukimų su laimėjimų daugikliu nuo 1 iki 5. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3
„Miško namelis“ („Forest House“) simboliams, lošėjui suteikiami papildomi nemokami sukimai,
kurių skaičius ir laimėjimų daugiklis atitinka suteiktus prieš tai.
59.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
60. „Likimo burtai“ („Fortune Spells“)
60.1. „Likimo burtai“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
60.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
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laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
60.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
60.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
60.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
60.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
60.7. Lošime „Wild“ ir „Scatter“ simbolis yra tas pats simbolis. Jis gali pakeisti bet kurį kitą
simbolį.
60.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 12
nemokamų sukimų. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, atsitiktine tvarka parenkamas vienas
iš lošimo simbolių (išskyrus „Scatter“/„Wild“ simbolį), kuris nemokamų sukimų metu taps
išsiplečiančiu simboliu. Nemokamų sukimų metu pasirodžius išsiplečiančiam simboliui, jis išsiplečia
per visas to būgno pozicijas.
60.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
61. „Varlės istorija“ („Frog Story“)
61.1. „Varlės istorija“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
61.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
61.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 500 x bendra statymo suma.
61.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
61.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
61.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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61.7. Pagrindinio lošimo metu, susidarius laiminčioms kombinacijoms ir išmokėjus
laimėjimus už jas, šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano. Tuščios būgnų pozicijos yra
užpildomos simboliais buvusiais virš jų. Jei susidaro naujos laiminčios kombinacijos, už jas taip pat
yra išmokami laimėjimai bei šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano ir t. t. Ši funkcija
baigiasi, kai naujos laiminčios kombinacijos nebesusidaro.
61.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
62. „Vaisių karalystė“ („Fruits Kingdom“)
62.1. „Vaisių karalystė“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
62.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
62.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
62.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
62.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
62.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
62.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
62.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
62.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
63. „Sėkmės lošimas“ („Game of Luck“)
63.1. „Sėkmės lošimas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
63.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
63.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 200 x bendra statymo suma.
63.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
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63.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
63.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
63.7. Specialus simbolis („Special symbol“) simbolis išsiplečia ir pakeičia visus kaimyninius
simbolius į „Wild“ simbolius. Laimėjimai išmokami po to, kai „Special symbol“ simbolis išsiplečia,
išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ simbolius, kurie išmokami iškart.
63.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
64. „Leonardo genijus“ („Genius of Leonardo“)
64.1. „Leonardo genijus“ – 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
64.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
64.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 600 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
64.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
64.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
64.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
64.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
64.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama nuo 5
iki 50 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams,
lošėjui suteikiama dar tiek pat nemokamų sukimų, kiek buvo suteikta iš pradžių.
64.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
65. „Aukso dulkės“ („Gold Dust“)
65.1. „Aukso dulkės“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
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65.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
65.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
65.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
65.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
65.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
65.7. Pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiami nemokami sukimai.
Lošėjas renkasi vieną iš trijų ekrane atsiradusių simbolių, slepiančių skirtingus nemokamų sukimų
skaičius. Jei pasirodę buvo 3 „Scatter“ simboliai, lošėjas gali gauti nuo 5 iki 15 nemokamų sukimų;
jei 4 – nuo 8 iki 18 nemokamų sukimų; jei 5 – nuo 10 iki 20 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų
metu pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar tiek pat nemokamų
sukimų, kiek buvo suteikta iš pradžių. Maksimalus galimas nemokamų sukimų skaičius yra 50.
Nemokami sukimai pradedami naudojant laimėjimo daugiklį – 1. Su kiekvienu kitu nemokamu
sukimu laimėjimo daugiklis padidėja 1, tačiau ne daugiau, kaip iki 50 imtinai.
65.8. Pasirodžius 3 bonus simboliams vienoje iš lošimo linijų 1, 2 ir 3 būgnuose,
aktyvuojamas dinamito premijinis lošimas, kuris turi 4 lygius. Visuose lygiuose lošėjas renkasi tarp
simbolių, atsiradusių ekrane ir slepiančių skirtingus piniginius laimėjimus. Lošėjas taip pat gali
laimėti laimėjimo daugiklį, iš kurio bus padauginti to lygio surinkti laimėjimai:
65.8.1. 1 lygis – daugiklis x2;
65.8.2. 2 lygis – daugiklis x2 arba x3;
65.8.3. 3 lygis – daugiklis nuo x2 iki x4;
65.8.4. 4 lygis – daugiklis nuo x2 iki x10.
65.9. Atidengus 2 „STOP“ simbolius bet kuriame lygyje, premijinis lošimas baigiasi.
Atidengus 2 bronzos, 3 sidabro arba 4 aukso simbolius bet kuriame iš pirmų trijų lygių, užbaigiamas
tas lygis ir lošėjas perkeliamas į sekantį lygį. Atidengus 2 bronzos, 3 sidabro arba 4 aukso simbolius
ketvirtame lygyje, premijinis lošimas baigiasi.
65.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
66. „Kleopatros malonė“ („Grace of Cleopatra“)
66.1. „Kleopatros malonė“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
66.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
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66.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
66.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
66.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
66.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
66.7. Lošime „Wild“ ir „Scatter“ simbolis yra tas pats simbolis. Jis gali pakeisti bet kurį kitą
simbolį, išskyrus išsiplečiantį simbolį nemokamų sukimų metu.
66.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 10
nemokamų sukimų. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, atsitiktine tvarka parenkamas vienas
iš lošimo simbolių (išskyrus „Scatter“/„Wild“ simbolį), kuris nemokamų sukimų metu taps
išsiplečiančiu simboliu. Nemokamų sukimų metu pasirodžius išsiplečiančiam simboliui, jis išsiplečia
per visas to būgno pozicijas.
66.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
67. „Puikus 27“ („Great 27“)
67.1. „Puikus 27“ – 3 būgnų, 27 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
67.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
67.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 600 x linijos statymo suma.
67.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
67.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir taip pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo
dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“,
„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ –
sekančio dydžio statymas ir t. t.
67.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
67.7. Jei ekrane yra 9 vienodi simboliai („Vyšnia“, „Apelsinas“, „Citrina“ ar „Slyva“),
bendras laimėjimas dauginamas iš 2.
67.8. Vidurinėse būgnų pozicijose pasirodę 3 simboliai „Žvaigždė“ suaktyvina 10 nemokamų
sukimų. Vidurinėse būgnų pozicijose pasirodę 3 simboliai „Vyšnia“ suaktyvina 1 nemokamą sukimą.
Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this
FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“)
mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo
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metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 „Žvaigždė“
simboliai, lošėjui suteikiama dar 10 nemokamų sukimų. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3
„Vyšnia“ simboliai, lošėjui suteikiamas dar 1 nemokamas sukimas.
67.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
68. „Puikus nuotykis“ („Great Adventure“)
68.1. „Puikus nuotykis“ – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
68.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
68.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
68.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
68.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
68.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
68.7. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiami
nemokami sukimai. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas renkasi ekrane pasirodžiusias
statulas ir sužino, kiek nemokamų sukimų laimėjo ir kurie lošimo simboliai nemokamų sukimų metu
atstos „Wild“ simbolį, galintį pakeisti bet kurį simbolį. Nemokamų sukimų skaičius gali būti nuo 3
iki 10. „Wild“ simbolių skaičius gali būti nuo 1 iki 3.
68.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
69. „Didžioji imperija“ („Great Empire“)
69.1. „Didžioji imperija“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
69.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
69.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
69.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
69.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
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raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
69.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
69.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
69.8. Pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiami nemokami sukimai. Lošėjas
pasirenka vieną iš trijų variantų:
69.8.1. 5 nemokami sukimai su 1, 3 ir 5 būgnais, pilnai padengtais „Wild“ simboliais;
69.8.2. 10 nemokamų sukimų su 2 ir 4 būgnais, pilnai padengtais „Wild“ simboliais;
69.8.3. 15 nemokamų sukimų su 3 būgnu, pilnai padengtu „Wild“ simboliais.
69.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
70. „Helovynas“ („Halloween“)
70.1. „Helovynas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
70.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
70.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
70.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
70.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
70.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
70.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir Ekstra universalus
(„Extra Wild“) simbolius bei padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
70.8. „Extra Wild“ simbolis A, K, Q ir J simbolius paverčia „Wild“ simboliais. Jei „Extra
Wild“ simbolis pasirodo 5 būgne, laimėjimai išmokami po to, kai A, K, Q ir J simboliai paverčiami
„Wild“ simboliais.
70.9. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 10 nemokamų
sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 „Scatter“ simboliai,
lošėjui suteikiama dar 10 nemokamų sukimų.
70.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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71. „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“)
71.1. „Karšti pinigai“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
71.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
71.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 200 x bendra statymo suma.
71.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
71.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
71.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
71.7. „Wild“ simbolis išsiplečia per kairėje ir dešinėje esančias kaimynines pozicijas.
Laimėjimai išmokami po to, kai „Wild“ simbolis išsiplečia, išskyrus išmokėjimus už „Scatter“
simbolius, kurie išmokami iškart.
71.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
72. „Imperijų karai“ („Imperial Wars“)
72.1. „Imperijų karai“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
72.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
72.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 2000 x linijos statymo suma.
72.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
72.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
72.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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72.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Papildomas sukimas“
(„Extra Spin“) ir „Scatter“ bei padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
72.8. Surinkus laimingą derinį su 2 arba 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui atitinkamai suteikiami
3 arba 5 nemokami sukimai. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, „Scatter“ simboliai,
inicijavę nemokamus sukimus, pavirsta „Wild“ simboliais ir išsiplečia per visą būgną. Jei nemokamų
sukimų metu 5-tame būgne pasirodo „Extra Spin“ simbolis, lošėjui pridedamas dar vienas
nemokamas sukimas.
72.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
73. „Inkų auksas II“ („Inca Gold II“)
73.1. „Inkų auksas II“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
73.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
73.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
73.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
73.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
73.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
73.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
73.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
73.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
74. „Valetai arba geriau pokeris“ („Jacks or Better Poker“)
74.1. „Valetai arba geriau pokeris“ – tai lošimas, lošiamas su viena kortų kalade (52 kortos).
Lošimą sudaro du dalinimai. Padalinamos penkios kortos. Pirmo dalinimo metu lošėjas gali
pasirinkti, kurias kortas jis nori laikyti. Po pirmojo dalinimo, jei lošimas lieka automatinio laikymo
režime, lošėjui bus pasiūlytos geriausiai tinkančios kortos, kadangi tos kortos pažymimos
automatiškai. Lošėjas gali bet kada atžymėti šias kortas ir pažymėti kitas. Kitos kortos yra išmetamos.
Pasirinkus laikomas kortas, prasideda antras dalinimas. Išmestos kortos pakeičiamos kitomis
kortomis iš kortų kaladės. Antro dalinimo pabaigoje susidarius laimingam deriniui, lošėjui išmokama
atitinkama laimėjimo suma, nurodyta lošimo ekrane.
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74.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
10,00 EUR (arba 50 kreditų su žemiausia monetos verte arba 5 kreditai su didžiausia monetos verte).
Maksimali laimėjimo suma – 800 x maksimalaus statymo suma.
74.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo (monetos) vertę („Credit“)
nuo 0,20 iki 2,00 EUR ir pasirinkti statymo sumą („Total Bet“).
74.4. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
74.5. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
74.6. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
75. „Juokdario pokeris“ („Joker Poker“)
75.1. „Juokdario pokeris“ – tai lošimas, lošiamas su viena kortų kalade (52 kortos +
juokdarys). Lošimą sudaro du dalinimai. Padalinamos penkios kortos. Pirmo dalinimo metu lošėjas
gali pasirinkti, kurias kortas jis nori laikyti. Po pirmojo dalinimo, jei lošimas lieka automatinio
laikymo režime, lošėjui bus pasiūlytos geriausiai tinkančios kortos, kadangi tos kortos pažymimos
automatiškai. Lošėjas gali bet kada atžymėti šias kortas ir pažymėti kitas. Kitos kortos yra išmetamos.
Pasirinkus laikomas kortas, prasideda antras dalinimas. Išmestos kortos pakeičiamos kitomis
kortomis iš kortų kaladės. Antro dalinimo pabaigoje susidarius laimingam deriniui, lošėjui išmokama
atitinkama laimėjimo suma, nurodyta lošimo ekrane.
75.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
10,00 EUR (arba 50 kreditų su žemiausia monetos verte arba 5 kreditai su didžiausia monetos verte).
Maksimali laimėjimo suma – 950 x maksimalaus statymo suma.
75.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo (monetos) vertę („Credit“)
nuo 0,20 iki 2,00 EUR ir pasirinkti statymo sumą („Total Bet“).
75.4. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
75.5. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
75.6. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
76. „Kengūrų žemė“ („Kangaroo Land“)
76.1. „Kengūrų žemė“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
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76.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
76.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
76.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
76.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
76.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
76.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
76.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų. Jei nemokamų sukimų metu vienas arba daugiau būgnų pasidengia „Wild“
simboliais, jie išlieka savo vietoje vienam papildomam sukimui. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo
3 arba daugiau „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
76.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
77. „Kašmyro auksas“ („Kashmir Gold“)
77.1. „Kašmyro auksas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
77.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
77.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
77.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
77.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
77.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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77.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
77.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
77.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
78. „Keno visata“ („Keno Universe“)
78.1. „Keno visata“ – lošimas, kuriame lošėjas išsirenka iki 10 skaičių lentoje, nuo 1 iki 80.
Lošimo metu ištraukiami 20 skaičių. Laimėjimai išmokami pagal išmokų lentelę priklausomai nuo
lošėjo pasirinktų ir ištrauktų skaičių sutapimo.
78.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
10,00 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x statymo suma.
78.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo (monetos) vertę („Credit“)
nuo 0,10 iki 1,00 EUR ir pasirinkti statymo sumą („Bet“).
78.4. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
78.5. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
78.6. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
79. „Legendinė Roma“ („Legendary Rome“)
79.1. „Legendinė Roma“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
79.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
79.3. Minimali statymo suma – 0,05 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
10,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
79.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
79.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
79.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
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parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
79.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
79.8. Pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams bet kuriose 1, 3 ir 5 būgnų pozicijose, lošėjui
suteikiami nemokami sukimai. Lošėjas pasirenka vieną iš dviejų variantų:
79.8.1. 5 nemokami sukimai su vienu iš atsitiktinai parinktų simbolių, kuris bus specialus
nemokamų sukimų simbolis;
79.8.2. 10 nemokamų sukimų su vienu iš atsitiktinai parinktų simbolių, kuris bus specialus
nemokamų sukimų simbolis.
79.9. Nemokamų sukimų metu kiekvieną kartą penktame būgne pasirodžius „Scatter“
simboliui, lošėjui pridedamas dar vienas nemokamas sukimas.
79.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
80. „Kaip deimantas“ („Like a Diamond“)
80.1. „Kaip deimantas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
80.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
80.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
80.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
80.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
80.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
80.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. „Wild“ simbolis išsiplečia į kairę ir į dešinę per vieną poziciją.
80.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
81. „Laimingas ir laukinis“ („Lucky & Wild“)
81.1. „Laimingas ir laukinis“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
81.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
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81.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 200 x bendra statymo suma.
81.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
81.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
81.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
81.7. „Ypatingas simbolis“ („Special symbol“) simbolis išsiplečia ir pakeičia visus
kaimyninius simbolius į „Wild“. Laimėjimai išmokami po to, kai „Special symbol“ simbolis
išsiplečia, išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ simbolius, kurie išmokami iškart.
81.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
82. „Laiminga bitė“ („Lucky Buzz“)
82.1. „Laiminga bitė“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
82.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
82.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
82.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
82.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
82.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
82.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
82.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiami 3
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu bet kurioje būgnų pozicijoje pasirodžius simboliui
„Papildomas sukimas“ („Extra Spin“), pridedamas dar vienas nemokamas sukimas. Pirmo nemokamo
sukimo metu „Wild“ simbolis antrame būgne išsiplečia apimdamas visas jo pozicijas ir išlieka jose
visų likusių nemokamų sukimų metu. „Wild“ nemokamų sukimų metu pakeičia bet kurį simbolį,
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išskyrus simbolį „Extra Spin“. Jei pirmo nemokamo sukimo metu nebuvo laimėta papildomų sukimų
arba jei visi papildomi nemokami sukimai baigėsi, „Wild“ simbolis išsiplečia trečiame būgne,
pakeisdamas visus simbolius, išskyrus simbolį „Extra Spin“ ir išlieka savo vietose iki nemokamų
sukimų pabaigos. Jei papildomų nemokamų sukimų nebuvo daugiau laimėta arba jei visi papildomi
nemokami sukimai baigėsi, „Wild“ simbolis išsiplečia ketvirtame būgne, pakeisdamas visus
simbolius, išskyrus simbolį „Extra Spin“ ir išlieka savo vietose iki nemokamų sukimų pabaigos.
82.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
83. „Laimingas karštas“ („Lucky Hot“)
83.1. „Laimingas karštas“ – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
83.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Jei
ekrane yra 9 vienodi simboliai („Vyšnia“, „Apelsinas“, „Citrina“ ar „Slyva“), bendras laimėjimas
dauginamas iš 2. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
83.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 750 x linijos statymo suma.
83.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
83.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
83.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
83.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
84. „Magelanas“ („Magellan“)
84.1. „Magelanas“ – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
84.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
84.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 1000 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
84.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
84.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
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84.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 50 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
84.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
84.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui atitinkamai
suteikiami 7 nemokami sukimai. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite START, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu išsukus
3 „Scatter“ simbolius, lošėjas laimi 7 naujus nemokamus sukimus, kurie pridedami prie jau turimų
sukimų.
84.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
85. „Majų dvasia“ („Mayan Spirit“)
85.1. „Majų dvasia“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
85.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
85.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
85.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
85.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
85.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
85.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
85.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiami 5
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams,
lošėjui suteikiami dar 5 nemokami sukimai.
85.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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86. „Didingas miškas“ („Majestic Forest“)
86.1. „Didingas miškas“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
86.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
86.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
86.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
86.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
86.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
86.7. Lošime „Wild“ ir „Scatter“ simbolis yra tas pats simbolis. Jis gali pakeisti bet kurį kitą
simbolį.
86.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 12
nemokamų sukimų. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, atsitiktine tvarka parenkamas vienas
iš lošimo simbolių (išskyrus „Scatter“/„Wild“ simbolį), kuris nemokamų sukimų metu taps
išsiplečiančiu simboliu. Nemokamų sukimų metu pasirodžius išsiplečiančiam simboliui, jis išsiplečia
per visas to būgno pozicijas. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“
simboliams, lošėjui suteikiama dar 12 nemokamų sukimų su tuo pačiu išsiplečiančiu simboliu.
86.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
87. „Mini deginančiai karštas“ („Mini Burning Hot“)
87.1. „Mini deginančiai karštas“ – 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
87.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
87.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
87.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
87.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
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87.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
87.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
88. „Mini nepaprastai karštas“ („Mini Supreme Hot“)
88.1. „Mini nepaprastai karštas“ – 3 būgnų, 27 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
88.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas
yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias
kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
88.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 300 x linijos statymo suma.
88.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
88.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
88.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
88.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
89. „Mini maksimaliai karštas“ („Mini Ultimate Hot“)
89.1. „Mini maksimaliai karštas“ – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
89.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas
yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias
kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
89.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 300 x linijos statymo suma.
89.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
89.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
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89.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
89.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
90. „Labiau riedantis kiauliukas“ („More Dice & Roll“)
90.1. „Labiau riedantis kauliukas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
90.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ simbolis išsiplečia. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas
eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas laimėjimas už
ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
90.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 750 x linijos statymo suma.
90.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
90.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
90.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
90.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
91. „Daugiau kaip deimantas“ („More Like a Diamond“)
91.1. „Daugiau kaip deimantas“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
91.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
91.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
91.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
91.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
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statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
91.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
91.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. „Wild“ simbolis išsiplečia į kairę ir dešinę pusę per vieną poziciją.
91.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
92. „Labiau laimingas ir laukinis“ („More Lucky & Wild“)
92.1. „Labiau laimingas ir laukinis“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
92.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
92.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (arba 40 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 200 x bendra statymo suma.
92.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
92.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
92.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
92.7. „Ypatingas simbolis“ („Special symbol“) simbolis išsiplečia ir pakeičia visus
kaimyninius simbolius į „Wild“ simbolius. Laimėjimai išmokami po to, kai „Special symbol“
simbolis išsiplečia, išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ simbolius, kurie išmokami iškart.
92.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
93. „Vandenyno skubėjimas“ („Ocean Rush“)
93.1. „Vandenyno skubėjimas“ – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
93.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
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93.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 300 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
93.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
93.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
93.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
93.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter“ ir „Laimingas
nardymas“ („Lucky Dive“). Laimėjimai už derinius su simboliu „Wild“ yra dvigubinami.
93.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Lucky Dive“ simboliais, lošėjui suteikiama nuo 7 iki 20
nemokamų sukimų su laimėjimų daugikliu nuo 1 iki 5. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams,
lošėjas turi rinktis iš ekrane atsiradusių 12 kriauklių, slepiančių skirtingus nemokamų sukimų skaičius
bei nemokamų sukimų laimėjimų daugiklius. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3 „Lucky Dive“
simboliai, lošėjui pridedamas toks pats nemokamų sukimų skaičius, kiek jų buvo suteikta prieš tai su
tokiu pat laimėjimų daugikliu. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“
simboliams, inicijuojamas „Scatter“ premijinis lošimas, kurio metu lošėjas renkasi vieną iš ekrane
pasirodžiusių simbolių, slepiančių piniginį laimėjimą.
93.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
94. „Naftos kompanija II“ („Oil Company II“)
94.1. „Naftos kompanija II“ – 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
94.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
94.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 800 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
94.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
94.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
94.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 40 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
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94.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
94.8. „Wild“ simbolis, sudarydamas laiminčią kombinaciją, pakeičia bet kurį simbolį,
išskyrus „Scatter“ simbolį, padėdamas sudaryti laiminčius derinius.
94.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui suteikiami 7
nemokami sukimai. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START
to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“
(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis ir sustos, kai pasibaigs nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui dar kartą suteikiami 7 nemokami sukimai.
94.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
95. „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“)
95.1. „Olimpo šlovė“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
95.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
95.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
95.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
95.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
95.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 3, 5, 7 ar 10 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
95.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
95.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
95.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui
suteikiama 10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis ir sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Prasidėjus nemokamiems sukimams, atsitiktine tvarka yra išrenkamas vienas
simbolis (išskyrus „Wild“ ir „Scatter“), kuris bus specialus išsiplečiantis simbolis („Special
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expanding symbol“) visų nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu pasirodęs specialus
išsiplečiantis simbolis („Special expanding symbol“) išsiplečia vertikaliai ir padengia visas to būgno
pozicijas bei išmokami visi aktyvių linijų laimėjimai tuose būgnuose, kuriuose šis simbolis pasirodė.
Visi kiti linijų ar „Scatter“ laimėjimai yra išmokami iškart iki specialus išsiplečiantis simbolis
(„Special expanding symbol“) prasiplės. Nemokamų sukimų metu pasirodęs „Wild“ simbolis
pakeičia visus kitus simbolius, reikalingus laiminčioms kombinacijoms sudaryti, išskyrus specialų
išsiplečiantį simbolį („Special expanding symbol“). Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų
skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti.
Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui dar kartą suteikiama 10
nemokamų sukimų, kurie pridedami prie jau turimų. Naujiems nemokamiems sukimams naudojamas
tas pats specialus išsiplečiantis simbolis („Special expanding symbol“), kuris buvo suteiktas laimėjus
nemokamus sukimus.
95.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
96. „Pingvino stilius“ („Penguin Style“)
96.1. „Pingvino stilius“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
96.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
96.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
96.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
96.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
96.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
96.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
96.8. Pasirodžius 1, 2 arba 3 „Scatter“ simboliams trečiame būgne, lošėjui suteikiami 3
nemokami sukimai. Prasidedant nemokamiems sukimams, prieš tai pasirodę „Scatter“ simboliai
išsiplečia į kairę ir dešinę puses per vieną poziciją, pavirsta „Wild“ simboliais ir išlieka savo
pozicijose visų nemokamų sukimų metu.
96.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
97. „Rio karalienė“ („Queen of Rio“)
97.1. „Rio karalienė“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
97.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
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laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
97.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 750 x linijos statymo suma.
97.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
97.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
97.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
97.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
97.8. Sudarius laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 15 nemokamų
sukimų. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama dar 15
nemokamų sukimų.
97.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
98. „Vaivorykštės karalienė“ („Rainbow Queen“)
98.1. „Vaivorykštės karalienė“ – 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
98.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
98.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 600 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
98.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
98.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
98.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
98.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir „Dobilo lapas“ simbolius
bei padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
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98.8. Sudarius laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 20 nemokamų
sukimų. Nemokamų sukimų metu penktame būgne pasirodžius „Ekstra universalus“ („Extra Wild“)
simboliui, užpildomas vienas simbolis „Dobilo lapas“ būgno apačioje (iš eilės, pradedant nuo
kairiausiojo būgno). Kai visos trys simbolio „Dobilo lapas“ pozicijos užsipildo, šis simbolis 2, 3, 4 ir
5 būgnuose tampa „Wild“ simboliu. Maksimalus galimas nemokamų sukimų skaičius yra 300.
98.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
99. „Retro stilius“ („Retro Style“)
99.1. „Retro stilius“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
99.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
99.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas iki 500 x bendra statymo suma.
99.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
99.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
99.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
99.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami. Laimėjimai
už derinius su daugiau nei vienu „Wild“ simboliu yra dvigubinami vieną kartą. Laimėjimai, kuriuos
sudaro tik „Wild“ simboliai nėra dvigubinami.
99.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliams, lošėjui
atitinkamai suteikiami 15, 20 arba 25 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų laimėjimai dauginami
iš 3. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to begin“
(„Spauskite START, kad pradėtumėte“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės
automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo
dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali
būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliams, lošėjui dar
kartą atitinkamai suteikiami 15, 20 arba 25 papildomi sukimai, kurie pridedami prie jau turimų.
99.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
100. „Turtingas pasaulis“ („Rich World“)
100.1. „Turtingas pasaulis“ – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
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100.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
100.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas nuo 2 iki 100 x bendra statymo suma.
100.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
100.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
100.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 5, 10, 20 ar 25 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
100.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
100.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
100.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliams, lošėjui
atitinkamai suteikiami 15, 20 arba 25 nemokami sukimai. Nemokami sukimai pradedami lošėjui
paspaudus užrašą ekrane „Press START to begin“ („Spauskite START, kad pradėtumėte“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 2, 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliams, lošėjui dar kartą atitinkamai suteikiami 5, 15, 20 arba
25 nemokami sukimai, kurie pridedami prie jau turimų.
100.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
101. „Ra pakilimas“ („Rise of Ra“)
101.1. „Ra pakilimas“ – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
101.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
101.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 300 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
101.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
101.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
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statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
101.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 5, 7, 10 ar 15 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
101.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
101.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Tuo atveju, jei laiminčioje linijoje yra vienas ar keli „Wild“ simboliai,
laimėjimas yra dvigubinamas, išskyrus atvejį, jei laiminčią kombinaciją sudaro tik „Wild“ simboliai.
101.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 ar daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui
suteikiama 15 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to begin“ („Spauskite START, kad pradėtumėte“) arba „START“ („PRADĖTI“)
mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo
metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 ar daugiau
„Scatter“ simboliams, lošėjui dar kartą atitinkamai suteikiama 15 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai
papildomų sukimų metu trigubinami.
101.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
102. „Karališkos paslaptys“ („Royal Secrets“)
102.1. „Karališkos paslaptys“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
102.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
102.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
102.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
102.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
102.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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102.7. „Wild“ simbolis, pasirodęs 2, 3 ar 4 būgne ir sudarydamas laiminčią kombinaciją,
pakeičia visus to būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį ir padeda sudaryti laiminčius derinius.
102.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
103. „Meksikos maršrutas“ („Route of Mexico“)
103.1. „Meksikos maršrutas“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
103.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
103.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
103.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
103.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
103.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
103.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir „Papildomas sukimas“
(„Extra Spin“) bei padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
103.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiami 3 nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu bet kurioje būgnų pozicijoje pasirodžius simboliui „Extra Spin“,
pridedamas dar vienas nemokamas sukimas. Pirmo nemokamo sukimo metu „Wild“ simbolis antrame
būgne išsiplečia apimdamas visas jo pozicijas ir išlieka jose visų likusių nemokamų sukimų metu.
„Wild“ nemokamų sukimų metu pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Extra Spin“. Jei pirmo
nemokamo sukimo metu nebuvo laimėta papildomų sukimų arba jei visi papildomi nemokami
sukimai baigėsi, „Wild“ simbolis išsiplečia trečiame būgne, pakeisdamas visus simbolius, išskyrus
simbolį „Extra Spin“ ir išlieka savo vietose iki nemokamų sukimų pabaigos. Jei papildomų
nemokamų sukimų nebuvo daugiau laimėta arba jei visi papildomi nemokami sukimai baigėsi,
„Wild“ simbolis išsiplečia ketvirtame būgne, pakeisdamas visus simbolius, išskyrus simbolį „Extra
Spin“ ir išlieka savo vietose iki nemokamų sukimų pabaigos.
103.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
104. „Alchemijos paslaptys“ („Secrets of Alchemy“)
104.1. „Alchemijos paslaptys“ – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
104.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
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laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
104.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
104.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
104.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
104.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 10, 15, 20 ar 25 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
104.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
104.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
104.9. Pagrindinio lošimo ar papildomų sukimų metu susidarius laiminčioms kombinacijoms
ir išmokėjus laimėjimus už jas, šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano. Tuščios būgnų
pozicijos yra užpildomos simboliais buvusiais virš jų. Jei susidaro naujos laiminčios kombinacijos,
už jas taip pat yra išmokami laimėjimai bei šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano ir
t. t. Ši funkcija baigiasi, kai naujos laiminčios kombinacijos nebesusidaro. Jei lošiama ne visomis 25
linijomis, neaktyviose linijose susidariusių laiminčių kombinacijų simboliai taip pat išnyksta iš
ekrano, tačiau laimėjimai už jas nėra išmokami.
104.10. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 simboliams „Scatter“, lošėjui suteikiami
7 nemokami sukimai. Nemokami sukimai gali būti suteikiami ir atsitiktine tvarka, neiškritus „Scatter“
simboliams. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run
this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad pradėtumėte šią funkciją“) arba „START“
(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis ir sustos, kai pasibaigs nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu iškritus
3 ar daugiau simboliams „Scatter“, lošėjui dar kartą suteikiami 7 nemokami sukimai.
104.11. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
105. „Spindinti karūna“ („Shining Crown“)
105.1. „Spindinti karūna“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
105.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
105.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
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105.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
105.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
105.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
105.7. „Wild“ simbolis, atsiradęs laiminčioje kombinacijoje 2, 3 ar 4 būgne, pakeičia visus to
būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį ir padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
105.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
106. „Ispaniška aistra“ („Spanish Passion“)
106.1. „Ispaniška aistra“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
106.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
106.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
106.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
106.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
106.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
106.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
106.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiami 7 nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius simboliui „Scatter“,
pridedamas dar vienas nemokamas sukimas.
106.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
107. „Vasaros palaima“ („Summer Bliss“)
107.1. „Vasaros palaima“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
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107.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
107.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
107.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
107.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
107.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
107.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
107.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
107.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
108. „Super 20“ („Super 20“)
108.1. „Super 20“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
108.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
108.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
Maksimalus „Scatter“ laimėjimas 500 x bendra statymo suma.
108.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
108.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
108.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
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108.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
109. „Nepaprastai karštas“ („Supreme Hot“)
109.1. „Nepaprastai karštas“ – 3 būgnų, 27 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
109.2. Laiminčias simbolių kombinacijas sudaro tik po vieną simbolį iš kiekvieno gretimo
būgno. Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos pradedant nuo kairiausio būgno iš kairės į
dešinę. Toks pat simbolis skirtingose to paties būgno pozicijose sudaro tokią pat laiminčią
kombinaciją. Jei iškrenta 9 vienodi simboliai, bendras laimėjimas dauginamas iš 2. Laimėjimai už
kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
109.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 300 x linijos statymo suma.
109.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
109.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
109.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
109.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
110. „Didžioji kelionė“ („The Big Journey“)
110.1. „Didžioji kelionė“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
110.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
110.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 10 kreditų). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
110.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
110.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
110.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra

71
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
110.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
110.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiami 25
nemokami sukimai, kurių laimėjimai dauginami iš 2. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiami dar 25 nemokami sukimai.
110.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
111. „Tyrinėtojai“ („The Explorers“)
111.1. „Tyrinėtojai“ – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
111.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
111.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 300 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x linijos statymo suma.
111.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
111.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
111.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
111.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
111.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama nuo 10 iki 25
nemokamų sukimų su laimėjimų daugikliu nuo 1 iki 5. Prieš prasidedant nemokamiems sukimams,
lošėjas turi rinktis iš ekrane pasirodžiusių 9 dienoraščių, slepiančių skirtingus nemokamų sukimų
skaičius bei nemokamų sukimų laimėjimų daugiklius. Jei nemokamų sukimų metu pasirodo 3
„Scatter“ simboliai, lošėjui pridedamas toks pats nemokamų sukimų skaičius, kiek jų buvo suteikta
prieš tai su tokiu pat laimėjimų daugikliu.
111.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
112. „Didingasis Egiptas“ („The Great Egypt“)
112.1. „Didingasis Egiptas“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
112.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
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laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
112.3. Minimali statymo suma – 0,06 EUR (arba 3 kreditai). Maksimali statymo suma –
9,00 EUR (arba 60 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
112.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
112.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
112.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
112.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
112.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
112.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
113. „Londono paslaptys“ („The Secrets of London“)
113.1. „Londono paslaptys“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
113.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
113.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
113.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
113.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
113.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
113.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir „Bonus“ bei padeda
sudaryti laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
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113.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiami 7
nemokami sukimai, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiami dar 7 nemokami sukimai.
113.9. Surinkus laimingą derinį su 3 „Bonus“ simboliais, suteikiami 5 premijiniai nemokami
sukimai. Premijiniai nemokami sukimai lošiami su specialiu būgnų rinkiniu.
113.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
114. „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“)
114.1. „Aleksandro istorija“ – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
114.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
114.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 1000 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 250 x linijos statymo suma.
114.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
114.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
114.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 50 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
114.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
114.8. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
114.9. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama
10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press
START to begin“ („Spauskite START, kad pradėtumėte“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką –
būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs nemokami sukimai. Nemokamų sukimų
metu išsuktas „Wild“ simbolis pasilieka savo vietoje iki nemokamų sukimų pabaigos. Nemokamų
sukimų metu pirmame būgne pasirodęs „Scatter“ simbolis suteikia 5 papildomus sukimus, kurie yra
pridedami prie jau turimų nemokamų sukimų. 5 papildomi sukimai gali būti suteikti tik kartą.
Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 15. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų
skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu.
114.10. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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115. „Baltasis vilkas“ („The White Wolf“)
115.1. „Baltasis vilkas“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
115.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
115.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
115.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
115.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
115.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
115.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
115.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
115.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
116. „Tumbelinos sapnas“ („Thumbelina's Dream“)
116.1. „Tumbelinos sapnas“ – 6 būgnų, 225 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
116.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
116.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 250 x statymo suma.
116.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
116.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
116.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
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parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
116.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. „Wild“ simbolis išsiplečia į kairę ir dešinę per vieną poziciją.
116.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 10 nemokamų
sukimų.. Nemokamų sukimų metu už kiekvieną 4, 5 ir 6 būgnuose pasirodžiusį „Scatter“ simbolį
pridedama po vieną papildomą nemokamą sukimą.
116.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
117. „Maksimaliai karštas“ („Ultimate Hot“)
117.1. „Maksimaliai karštas“ – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
117.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
117.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 300 x statymo suma.
117.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
117.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
117.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
117.7. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
118. „Vampyro naktis“ („Vampire Night“)
118.1. „Vampyro naktis“ – 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
118.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
118.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x statymo suma.
118.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
118.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 5 linijoms („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
118.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
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parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
118.7. Surinkus būgnuose 15 simbolių A, K, Q arba J, laimėjimui yra taikomas daugiklis x5.
Surinkus 12 simbolių A, K, Q arba J pirmame, antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose, laimėjimui
yra taikomas daugiklis x4. Surinkus 9 simbolius A, K, Q arba J pirmame, antrame arba trečiame
būgnuose, laimėjimui yra taikomas daugiklis x3.
118.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
119. „Auksinė Venecija“ („Venezia D‘oro“)
119.1. „Auksinė Venecija“ – 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
119.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
119.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 500 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x statymo daugiklis.
119.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
119.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
119.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
119.7. Laimėjimo linijos priklauso nuo aktyvuotų būgnų skaičiaus:
119.7.1. Jei aktyvuotas pirmas būgnas – 3 laimėjimo linijos;
119.7.2. Jei aktyvuotas pirmas ir antras būgnai – 9 laimėjimo linijos;
119.7.3. Jei aktyvuotas pirmas, antras ir trečias būgnai – 27 laimėjimo linijos;
119.7.4. Jei aktyvuotas pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 81 laimėjimo linija;
119.7.5. Jei aktyvuoti visi penki būgnai – 243 laimėjimo linijos.
119.8. Kai aktyvuotas tam tikras būgnas, visos jo pozicijos yra aktyvios. Jei tam tikras būgnas
nėra aktyvuotas, aktyvi yra tik jo vidurinė pozicija.
119.9. Statymo daugiklis priklauso nuo aktyvuotų būgnų skaičiaus:
119.9.1. Jei aktyvuotas pirmas būgnas – daugiklis 1;
119.9.2. Jei aktyvuotas pirmas ir antras būgnai – daugiklis 3;
119.9.3. Jei aktyvuotas pirmas, antras ir trečias būgnai – daugiklis 7;
119.9.4. Jei aktyvuotas pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – daugiklis 15;
119.9.5. Jei aktyvuoti visi penki būgnai – daugiklis 25.
119.10. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
119.11. Surinkus laimingą derinį su 3 ar daugiau „Scatter“ simboliais laimėjimo linijoje,
pradedant nuo kairiausio būgno, lošėjui suteikiami nemokami sukimai. Lošėjas renkasi vieną iš
nemokamų sukimų variantų:
119.11.1. 20 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliu 2, 3 arba 5;
119.11.2. 15 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliu 3, 5 arba 8;
119.11.3. 10 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliu 5, 8 arba 10;
119.11.4. 8 nemokami sukimai su laimėjimo daugikliu 8, 10 arba 15;
119.11.5. 5 nemokami sukimai su laimėjimo daugikliu 10, 15 arba 30.
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119.12. Nemokamų sukimų metu visi laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra
padauginami iš atsitiktinai parinkto vieno iš pasirinkto nemokamų sukimų varianto daugiklių. Jei
nemokamų sukimų metu 1 ir 5 būgnuose pasirodo du simboliai „Žibintas“, lošėjas laimi papildomą
piniginį laimėjimą, lygų galutinei statymo sumai padaugintai iš 2, 5, 10, 15, 20 arba 50 kartų.
Nemokamų sukimų metu pakartotinai pasirodžius 3 ar daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui dar kartą
suteikiami nemokami sukimai su galimybe pasirinkti vieną iš aukščiau nurodytų variantų.
119.13. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
120. „Versalio auksas“ („Versailles Gold“)
120.1. „Versalio auksas“ – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
120.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
120.3. Minimali statymo suma – 0,02 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 200 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 5000 x statymo suma.
120.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,02 EUR iki 0,15 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
120.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
120.6. Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti
keliomis linijomis – 1, 3, 5, 7 ar 10 jis loš šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva.
Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, papildomo lošimo („Gamble feature“) ar
papildomų sukimų metu.
120.7. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
120.8. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui
atitinkamai suteikiama 12 nemokamų sukimų su specialiu išsiplečiančiu simboliu („Special
expanding symbol“). Nemokami sukimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START
to begin“ („Spauskite START, kad pradėtumėte“) – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai
pasibaigs nemokami sukimai. Prasidėjus nemokamiems sukimams, atsitiktine tvarka yra išrenkamas
vienas simbolis (išskyrus „Wild“ir „Scatter“), kuris bus specialus išsiplečiantis simbolis („Special
expanding symbol“) visų nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu pasirodęs specialus
išsiplečiantis simbolis („Special expanding symbol“) prasiplečia ir padengia visas to būgno pozicijas,
bei išmokami visi aktyvių linijų laimėjimai tuose būgnuose, kuriuose šis simbolis pasirodė. Visi kiti
linijų ar „Scatter“ laimėjimai yra išmokami iškart, iki specialus išsiplečiantis simbolis („Special
expanding symbol“) prasiplės. Nemokamų sukimų metu pasirodęs „Wild“ simbolis pakeičia visus
kitus simbolius, reikalingus laiminčioms kombinacijoms sudaryti, išskyrus specialų išsiplečiantį
simbolį („Special expanding symbol“). Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra
toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų
sukimų metu pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui dar kartą suteikiama 12
nemokamų sukimų, kurie pridedami prie jau turimų. Naujiems nemokamiems sukimams naudojamas
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tas pats specialus išsiplečiantis simbolis („Special expanding symbol“), kuris buvo suteiktas laimėjus
nemokamus sukimus.
120.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
121. „Ugnikalnio turtas“ („Volcano Wealth“)
121.1. „Ugnikalnio turtas“ – 5 būgnų, 100 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
121.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
121.3. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (arba 50 kreditų). Maksimali statymo suma –
50,00 EUR (arba 1000 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 1000 x linijos statymo suma.
121.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,05 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
121.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis visoms 100 linijų („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali
klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus
atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą
kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
121.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
121.7. Bet kuriose būgnų pozicijose pasirodžius 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliams, lošėjui
atitinkamai suteikiama 10, 20 arba 50 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai pradedami lošėjui
paspaudus užrašą ekrane „Press START to begin“ („Spauskite START, kad pradėtumėte“) arba
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Nemokami sukimai negali būti sustabdyti. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius 2, 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliams, lošėjui dar kartą atitinkamai suteikiama 5, 10, 20 arba
50 nemokamų sukimų, kurie pridedami prie jau turimų.
121.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
122. „Raganų žavesys“ („Witches' Charm“)
122.1. „Raganų žavesys“ – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
122.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
122.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
30,00 EUR (arba 300 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 10 000 x linijos statymo suma.
122.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
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122.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
122.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
122.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas. Laimėjimai už derinius su „Wild“ simboliu yra dvigubinami.
122.8. Surinkus laimingą derinį su 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15
nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 arba
daugiau „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiama dar 15 nemokamų sukimų.
122.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
123. „Stebuklų medis“ („Wonder Tree“)
123.1. „Stebuklų medis“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
123.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
123.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (arba 1 kreditas). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 50 000 x linijos statymo suma.
123.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
123.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
123.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
123.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
123.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiama 12 nemokamų
sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3, išskyrus laimėjimus už 5 „Wild“ simbolių derinius.
Nemokamų sukimų metu už kiekvieną 2, 3 ir 4 būgnuose pasirodžiusį „Scatter“ simbolį pridedama
po du papildomus nemokamus sukimus.
123.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
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124. „Širdelė“ („Wonderheart“)
124.1. „Širdelė“ – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
124.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
124.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (arba 20 kreditų). Maksimali statymo suma –
40,00 EUR (arba 400 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 20 000 x linijos statymo suma.
124.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,01 EUR iki 0,10 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
124.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
124.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
124.7. „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir padeda sudaryti
laiminčias kombinacijas.
124.8. Surinkus laimingą derinį su 3 „Scatter“ simboliais, lošėjui suteikiami 7 nemokami
sukimai. Nemokamų sukimų metu pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams, lošėjui suteikiami dar 7
nemokami sukimai.
124.9. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
125. „Zodiako ratas“ („Zodiac Wheel“)
125.1. „Zodiako ratas“ – 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
125.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę,
išskyrus „Scatter“ simbolį, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria tvarka. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose
yra sudedami.
125.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (arba 5 kreditai). Maksimali statymo suma –
20,00 EUR (arba 100 kreditų). Maksimali laimėjimo suma – 3000 x linijos statymo suma.
125.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo vertę vienoje eilutėje
(„Credit“) nuo 0,03 EUR iki 0,20 EUR ir pasirinkti bendrą statymo sumą („Total Bet“).
125.5. Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių nominalo mygtukų pasirenka
statymo dydį ir tuo pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas
statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas
raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias
statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai
yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
125.6. 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. Laimėjus bet kokio dydžio laimėjimą, jis yra
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parodomas lošimo „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedamas prie bendro turimų pinigų
balanso „BALANCE“ („BALANSAS“).
125.7. „Wild“ simbolis, atsiradęs laiminčioje kombinacijoje 2, 3 ar 4 būgne, pakeičia visus to
būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį ir padeda sudaryti laiminčias kombinacijas.
125.8. Lošime taip pat yra Papildomo lošimo („Gamble feature“) funkcija (žr. 126) bei Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premija (žr. 127).
126. Papildomas lošimas („Gamble feature“):
126.1. Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti 2 kartus padidinti savo
laimėjimą paspausdamas mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas bandydamas atspėti,
kokios spalvos yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“)
ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą,
laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu
išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis dar kartą padidinti savo laimėjimą
2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą) arba gali paimti laimėjimą
spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“)
eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų balanso „BALANCE“ („BALANSAS“). Lošėjas gali
bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių.
127. Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija:
127.1. Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija yra atsitiktiniu būdu aktyvuojama
premija, kuri gali įsijungti atsitiktiniu būdu baigus lošimą ir surinkus visus laimėjimus. Šios premijos
metu lošiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) lošimas. Aukso puodo kortos („Jackpot
Cards“) yra keturių lygių aukso puodas. Lošėjas, atlikęs bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti
aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas pagrindiniame lošime, tuo didesnė galimybė
įjungti šį premijos lošimą ir gauti bet kokio aukso puodo lygio laimėjimą. Tačiau, kuo didesnis
statymas atliekamas pagrindiniame lošime, tuo didesnės galimybės atsirasti premijai ir laimėti
viename iš aukso puodo lygių. Kiekvienas aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip kortos rūšis:
127.1.1. KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė);
127.1.2. BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis;
127.1.3. ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis,
127.1.4. VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis.
127.2. Kiekvieno aukso puodo lygio vertė eurais rodoma dešinėje atitinkamos kortų rūšies
pusėje. Aukso puodų lygiai nustatomi procentaliai nuo lošėjo statymo sumos. Įsijungus šiai premijai
lošėjui automatiškai suteikiamas vienas iš aukso puodo lygių. Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“)
premija lošiama ant pagrindinio lošimo ir jo neuždaro. Įsijungus premijai lošėjas nukeliamas į Aukso
puodo kortų („Jackpot Cards“) premijos lošimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Lošėjas,
spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos.
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premijos lygis atitinka atidengtą kortų rūšį. Premijos suma
atitiks tą sumą, kuri buvo sukaupta atvertus paskutinę sutampančios rūšies kortą. Lošėjui, norinčiam
baigti lošimą ir surinkti premijos lošimo laimėjimus, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“).
______________

