PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. liepos mėn. 9 d. įsakymu Nr. DIE-506
UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
Šiuo UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimu ir papildymu
pakeičiami reglamento bendrosios dalies, patvirtintos 2018 m. rugpjūčio mėn. 23 d. įsakymu Nr.
DI-421, 34 ir 35 punktai ir išdėstomi taip:
„34. Bendrovės organizuojami lošimai nuotolinio lošimo įrenginiais apima nuotolinius lošimus
A kategorijos lošimo automatais, nuotolinius stalo lošimus ir nuotolinio lošimo lažybas dėl
objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių.
35. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais – nuotolinių lošimų A kategorijos lošimo automatais ir
nuotoliniais stalo lošimais – taisyklės ir kita susijusi informacija yra pateikiama Reglamento
Priede Nr. 2. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais taisyklės taip pat yra pateikiamos Bendrovės
interneto tinklapyje. Lažybų dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų)
šunų ir žirgų lenktynių informacija, taisyklės ir kita susijusi informacija yra pateikiama UAB „Top
Sport“ nuotolinio lošimo Reglamento Priedo Nr. 1 Priedėlyje Nr. 2.“
Taip pat UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo reglamento priedo Nr. 2 pavadinimas keičiamas į
„Nuotolinių lošimų A kategorijos ir nuotolinių stalo lošimo taisyklės“, o Priedo Nr. 2 1 ir 2 punktai
pakeičiami ir išdėstomi sekančiai:
„1. Mažiausią Statomą sumą vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos
lošimo automatais ir nuotoliniais stalo lošimais nustato ir Bendrovės interneto tinklapyje
skelbia Bendrovė. Bet kokiu atveju Statymo suma negali būti mažesnė nei 0,01 Eur (vienas euro
centas). Didžiausia Statoma suma vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose A
kategorijos lošimo automatais ir stalo lošimais yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų)
jeigu lošimų taisyklėse nenumatyta kitaip). Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose
lošimuose A kategorijos lošimo automatais ir nuotoliniuose stalo lošimuose yra 1 000 000 Eur
(vienas milijonas eurų).
2. Lošimų nuotolinio A kategorijos lošimo automatais ir nuotoliniais stalo lošimais taisyklės“
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais
žaidimų ir stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.778 iki 2.837 imtinai. Minėtose
taisyklėse aprašomi 58 (penkiasdešimt aštuoni) A kategorijos žaidimai ir 2 (du) stalo lošimai
(2.807 ir 2.837 priklauso nuotolinių stalo lošimo kategorijai). Žaidimų aprašymai išdėstomi taip:
Bendra informacija žaidimams nuo 2.778 iki 2.837 imtinai.

PAGRINDINIS ŽAIDIMAS


Mygtukas „Žaisti“
Spustelėkite, kad pradėtumėte žaisti esamu statymo lygiu. [S]



Didžiausias statymas
Nustatyti didžiausią statymo vertę.



Lošti

Rizikuokite laimėjimu, kad jį padvigubintumėte. [G]


Surinkti laimėti
Atsiimkite laimėjimą be kito sukimo.



Laimėti
Dabartinis laimėjimas.



Balansas
Dabartinė suma sąskaitoje.



Žetono vertė
Nustatyti žetono vertę. [+ / -] [KEY UP / KEY DOWN]



Grynųjų pinigų statymas
Dabartinis statymas grynaisiais.



Monetų statymas
Dabartinis statymas monetomis.



Linijos
Aktyvių žaidimo eilių skaičius.



Žaidimo nustatymai
Spustelėkite, kad pasiektumėte žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją:
o Pilno ekrano režimas: Paspauskite norėdami įjungti arba išjungti pilno ekrano režimą.
o
o
o
o
o
o
o
o

Dvigubo ekrano režimas: Spustelėkite norėdami perjungti išmokėjimų ekraną tarp
įjungto ir išjungto.
Naudokite tarpo klavišą: Naudokite tarpo klavišą, kaip sukimo mygtuką.
Didelio ekrano režimas: Spustelėkite norėdami padidinti būgnų dydį ekrane.
Baterijos Taupymo Režimas: Norėdami taupyti bateriją, naudokite Baterijos Taupymo
Režimą.
Didelio Laimėjimo Prezentacija: Spustelėkite norėdami perjungti Didelio Laimėjimo
animacijas – įjungta arba išjungta.
Ultra Lite Mode: Greitesniems užkrovimams perjunkite į Ultra Lite Mode.
Pažengęs / unikalus lošimas: Spustelėkite norėdami pasirinktie standartinį rizikos
mechanizmą.
Standartinis / lošimas kortomis: Spustelėkite norėdami pasirinktie greitos rizikos
mechanizmą.



Garso nustatymai:
Spustelėkite norėdami pasiekti garso nustatymus:
o Tyla: Spustelėkite norėdami užtildyti visus garso efektus ir muziką.
o Garsumas: Spustelėkite norėdami įjungti arba išjungti garsus.
o Muzikos garsumas: Spustelėkite norėdami įjungti arba išjungti muziką.



Žaidimo taisyklės:
Spustelėkite, kad peržiūrėtumėte žaidimo taisykles.



Mokėjimų lentelė:
Spustelėkite, kad peržiūrėtumėte laimėjimų derinius ir išmokas. [I] [F1]



Žaidimų istorija:
Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių žaidimų istoriją.
Žaidimų istorija rodoma tik žaidžiant iš pinigų.

DIDELIO EKRANO REŽIMAS


Mygtukas „Žaisti“
Spustelėkite, kad pradėtumėte žaisti esamu statymo lygiu. [S]



Mygtukas „Lošti“
Rizikuokite laimėjimu, kad jį padvigubintumėte. [G]



Surinkti laimėti
Atsiimkite laimėjimą be kito sukimo.



Kintamumo lygis
Pasirinkite mėgstamiausią žaidimo stilių.



Didžiausias statymas
Nustatyti didžiausią statymo vertę.



Statymo nustatymai
Spauskite norėdami nustatyti statymą grynaisiais arba monetomis.



Padidinti statymo vertę
Spauskite norėdami padidinti statymo vertę.
Sumažinti statymo vertę
Spauskite norėdami sumažinti statymo vertę.




Uždarykite Didelio Ekrano Režimą.
Spauskite norėdami sumažinti būgnų dydį ekrane arba uždaryti Didelio Ekrano Režimą.

LOŠIMO YPATYBĖ
 Lošimo ypatybė suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą.
 Aktyvavus lošimo ypatybę, žaidėjas gali:
◦ priimkite laimėjimą lošimo ypatybės pabaigoje.
◦ jei galima, priimkite pusę laimėjimo ir tęskite lošimo ypatybę žaisdami su puse rizikos.
◦ tęskite lošimo ypatybės žaidimą, pasirinkdami vieną iš dviejų simbolių.
 Pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį.
 Žaidėjas po kiekvieno raundo gali baigti lošimo ypatybę.
 Pralošimo atveju, žaidėjas pralošia laimėjimo vertę nurodytą Dabartiniame laimėjimo skaitliuke
ir grįžta į žaidimą.
 Lošimo ypatybėje - septyni raundai.
 Dabartinis laimėjimas – laimėjimo suma, kuri gali būti atimta.
 Padvigubinimas – laimėjimo suma po teisingo spėjimo.

NEPASTOVUMO NUSTATYMAI



Pasirinkite mėgstamiausią žaidimo stilių.



Žemas kintamumas: žaidžiant šiuo režimu išmokos išmokamos dažniau, bet jos mažesnės.
Šis lygis puikiai tinka žaidėjams, kurie mėgsta trumpesnius žaidimo seansus.



Standartinis kintamumas: šis režimas yra žemo bei aukšto lygių mišinys ir skirtas žaidėjams,
kurie nori pajusti didelių laimėjimų jaudulį, bet ne pernelyg retai.



Aukštas kintamumas: žaisdami šiuo režimu galite laimėti DIDĮJĮ LAIMĖJIMĄ, bet tai nutiks ne
taip dažnai, kaip žaidžiant žemo lygio režimu. Aukšto lygio režimas puikiai tinka žaidėjams,
kurie nebijo rizikuoti, kad laimėtų daug.

2.778 „Juodas arklys“ („Black Horse“)











Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Surinkus devynių šviečiančių ŽETONŲ simbolių stulpelį, suteikiama 15 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ
3 PASAGOS simboliai, išsisklaidę ant būgnų, išskyrus eilutes, suteikia 30 NEMOKAMŲ
PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
3 JUODOJO ARKLIUKO simboliai, išsisklaidę ant būgnų, išskyrus eilutes, suteikia 45
NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, visi laimėjimai padidinami 3 kartus.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI.
ŽETONŲ PREMIJA
Surinkite stulpelį iš devynių ŽETONŲ simbolių ir gaukite 15 NEMOKAMŲ SUKIMŲ. Atliekant
NEMOKAMUS SUKIMUS, visi laimėjimai padidinami 3 kartus. Nauji NEMOKAMI SUKIMAI gali
būti suteikti.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
310000 €

2.779 „Kapitonas Ryklys“ („Captain Shark“)










Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ.
Pakeitus LAUKINĮ simbolį, eilutės laimėjimas padvigubinamas.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 15, 30 arba 90 NEMOKAMŲ
PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, visi laimėjimai padidinami 3 kartus.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI .

Bendroji informacija:

Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
1000000 €

2.780 „Laukiantis Džekas“ („Jack On Hold“)
Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
 Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
 WILD simboliai pakeičia bet kokį kitą simbolį, jei yra trys WILD simboliai bet kurioje laimingoje
eilėje, jos pakeičia Red Bulls.
 Tinklelis (3 x 3) iš tokių pačių simbolių, kuriame nėra LAUKINIO simbolio, padvigubina esamą
laimėjimą.
 Jei laimėjimą sudaro LAUKINIS simbolis, laimėjimo eilutė užblokuojama ir vieną kartą galima
pakartotinai sukti kitas eilutes.
 Atliekant pakartotinį nemokamą sukimą, užblokuojama eilutė įskaičiuojama ir tada
atblokuojama.



LAUKINIS SIMBOLIS
Pakeičia visus kitus simbolius. Jei laimima su WILD simboliu, laimėjimo eilė blokuojama
vienam nemokamam pakartotinam sukimui kitose eilėse. Jei yra trys WILD bet kurioje
laimingoje eilėje, jos pakeičia Red Bulls.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
50000 €

2.781 „Džeko Pasivažinėjimas“ („Jacks Ride“)




Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius bet kurioje iš 27 laimėjimų eilučių.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Naudojant funkciją „Paraginti“ būgnai pasukami atgal per vieną, du arba tris simbolius, kad
žaidėjas surinktų geriausią derinį.




FUNKCIJA „PARAGINTI“
Pasuka būgnus atgal per kelis simbolius, kad žaidėjas surinktų geriausią derinį.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
8100 €

2.782 „Majų Ritualas“ („Mayan Ritual“)




Visi laimėjimai mokami už tą patį simbolį ant aktyvios linijos, iš kairės į dešinę.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.


































Pagrindiniame žaidime ir Nemokamuose Sukimuose, visi simboliai ant būgnų atsiranda kaip
sustatyti simboliai, išskyrus Giant simbolį.
GIANT SIMBOLIS
Pagrindiniame žaidime, visi simboliai atsiranda Giant versijoje.
Giantsimbolis gali būti kaip 2x2 ar 3x3 blokų simboliai, kurie atsiranda bet kur ant būgnų ir
sukasi atskirai ant būgnų viršaus.
Giant simboliai bus pilnai arba dalinai rodomi priklausomai nuo to kaip nusileidžia būgnai, tačiau
Giant simbolis bus pilnai pavaizduotas eilėje.
Nemokamuose Sukimuose, vieninteliai Giant simboliai yra Giant Bonus simboliai, Giant Wild ir
keturių daugiausiai mokančių simbolių 3x3 versijos (žiūrėkite ant IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖS).
Bet kuri Giant simbolio dalis įtraukta laimėjimų statymų eilė išmoka pagal išmokėjimų lentelę.
GIANT WILD
Giant Wild yra simbolio 3x3 simbolių blokas ir gali atsirasti ant 3 būgno vidurio, tik
Nemokamuose Sukimuose.
Wild simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Giant Bonus simbolius.
Wild simbolių pakeitimas išmoka aukščiausią įmanomą laimėjimo kombinaciją ant statymo eilės
pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ.
GIANT BONUS
Giant Bonus simbolis yra simbolio 3x3 simbolių blokas ir gali atsirasti bet kur ant būgno
pagrindiniame žaidime ir Nemokamuose Sukimuose.
Jei visi arba Giant Bonus simbolio dalis atsiranda ant būgno po sukimo, simbolis pasikeičia į
Bonus Slot.
BONUS SLOT
Giant Bonus simbolio dalis atsirandanti ant būgnų po sukimo pasikeičia į 3, 6 arba 9
individualius Bonus Slot simbolius.
Bonus Slot simboliai sukami individualiai.
Pagrindiniame žaidime Bonus Lizde yra Nemokamų Sukimų simboliai ir 3 Monetos simboliai.
Monetos simboliai yra dabartinio statymo daugikliai.
Bronze Coin simbolis = x1, Silver Coin simbolis = x3, Gold Coin simbolis = x5.
Bonus Slot ypatybė sukama vieną kartą. Po sukimo, bet kurios monetos laimėjimas pridedamas
prie bendro laimėjimo.
3 Nemokamų Sukimų simboliai atsirandantys bet kur Bonus Slot, pagrindiniame žaidime
aktyvuoja Nemokamus Sukimus.
Nemokamuose Sukimuose Bonus Lizde yra tik Nemokami Sukimai ir Bronzinės monetos
simboliai.
Už kiekvieną ekstra Nemokamo Sukimo simbolį atsirandantį Bonus Lizde 1, suteikiamas
Nemokamas Sukimas.
NEMOKAMI SUKIMAI
3 Nemokamų Sukimų simboliai apdovanoja 6 Nemokamais Sukimais. Už kiekvieną nemokamą
Ekstra Sukimo simbolį suteikiamas 1 ekstra Nemokamas Sukimas.
Jei Bonus Slot ypatybė aktyvuota Nemokamų Sukimų metu, gali būti laimėti Nemokami
Sukimai.
Laimėti papildomi Nemokami Sukimai yra automatiškai pridėdami prie dabartinių Nemokamų
Sukimų.
Nemokami Sukimai žaidžiami ta pačia coin verte kaip raunde, kuris aktyvavo Nemokamus
Sukimus.
Bendras laimėjimo laukas įtraukia bet kuriuos laimėjimus Nemokamų Sukimų metu pridėtus
prie bet kurių laimėjimų iš raundo, aktyvavusio Nemokamus Sukimus.
Nemokamo Sukimo laimėjimas pridėtas prie bet kurių statymo eilės laimėjimų.
Nemokamų Sukimų pabaigoje, žaidimas grįžta prie raundo, aktyvavusio Nemokamus Sukimus.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,40 €
Maks. 100 €

Maks. laimėjimo suma

85000 €

2.783 „Laiminga Žuvis“ („Lucky Fish“)

































Žaidime yra 5 būgnai, su 3 simbolių eilėmis.
Žaidime nėra klasikinių laimėjimų išmokėjimų.
Visi laimėjimai išmokami 3, 4 ar 6 simbolių kombinacijoms iš kairės į dešinę., pradedant nuo
kairiausio būgno.
Yra 9 simboliai, įskaitant WILD, SCATTER ir MYSTERY.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus PASLAPTINGĄJĮ ir IŠSISKLAIDŽIUSĮ
WILD nesukuria paties savo laimingos kombinacijos (neturi savo paties vertės).
3, 4 ar 5 SCATTER simboliai paskirstyti ant būgnų aktyvina 10, 20 ar 30 NEMOKAMŲ SUKIMŲ.
SCATTER neturi savo paties vertės.
3, 4 ar 5 MYSTERY simboliai paskirstyti ant būgnų aktyvina paslaptingą traukimą iš skirtingų
verčių diapazono.
Pakopiniai būgnai su laimėjimo daugikliu.
Laimėjimų kombinacijose esantys simboliai išnyksta, palikdami tarpus aukščiau esantiems
simboliams.
Kiekvienas sekantis laimėjimas padidina laimėjimo daugiklį kol jis pasiekia maksimalų daugiklį.
Jei nebėra daugiau laimėjimų, daugiklis gražinamas į 1x.
NEMOKAMI SUKIMAI
Nemokami sukimai suteikiamai už 3-5 SCATTER pastatymą bet kur ant būgnų.
3, 4 ar 5 SCATTER apdovanoja 10, 20 ar 30 Nemokamų sukimų atitinkamai.
NEMOKAMI SUKIMAI gali būti dar kartą aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu.
MYSTERY Bonusas
3-5 MYSTERY simboliai paskirstyti ant būgnų aktyvina paslaptingą traukimą iš skirtingo
diapazono.
MYSTERY simboliai neatsiranda po kelių laimėjimų iš eilės Pakopinių būgnų ypatybės metu.
MYSTERY bonusas gali būti suteiktas pagrindinio žaidimo ir Nemokamų sukimų metu.
MYSTERY Bonuso vertė priklauso nuo MYSTERY simbolių aktyvintų ypatybės metu skaičiaus.
IŠSIPLĖČIANČIO WILD bonusas
Jei tik vienas WILD simbolis traukimas nelaimingo sukimo metu, keturi papildomi WILD
simboliai gali atsitiktinai užimti kitus simbolius išskyrus SCATTER.
Pastaba: MYSTERY ir IŠSIPLĖČIANTYS WILD bonus negali būti apdovanoti tuo pačiu metu.
Kiekvienas iš jų gali būti atsitiktinai suteiktas atskirai (pagrindinio žaidimo metu ir/arba
Nemokamų sukimų metu).

LAUKINIS SIMBOLIS
WILD pakeičia bet kurį simbolį išskyrus MYSTERY ir SCATTER. WILD nesukuria paties savo
laimingos kombinacijos (neturi savo paties vertės).
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
3, 4 ar 5 SCATTER simboliai paskirstyti ant būgnų aktyvina 10, 20 ar 30 NEMOKAMŲ SUKIMŲ.
SCATTER neturi savo paties vertės.
PASLAPTINGASIS SIMBOLIS
3, 4 ar 5 MYSTERY simboliai paskirstyti ant būgnų aktyvina paslaptingą traukimą iš skirtingų
verčių diapazono. MYSTERY simboliai neatsiranda po kelių laimėjimų iš eilės Pakopinių būgnų
ypatybės metu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
35000 €

2.784 „Spektras“ („Spectrum“)













Visi laimėjimai mokami už tokių pat simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę
aktyvioje eilėje, ant kiekvienos iš 10 eilių.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.
WILD simbolis išplečia ir laiko visą būgną, tada apdovanojamas vienu nemokamu pakartotinu
sukimu.
WILD nėra laimingas simbolis.
Jei atsiranda naujas WILD pakartotino sukimo metu, jis išsiplečia ir laiko vietoje visus kartu su
bet kuriuo anksčiau išplėstais WILD dar vienam pakartotinam sukimui, iki 3 persukimų.
WILD gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Pakartotini sukimai žaidžiami to pačio statymu metu, kaip ir pakartotino sukimo raundo metu.

LAUKINIS SIMBOLIS
Pakeičia visus simbolius. WILD simbolis išplečia ir laiko visą būgną, tada apdovanoja vienu
nemokamu pakartotinu sukimu, iki 3 persukimų. WILD gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. WILD
nėra laimingas simbolis.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
50000 €

2.785 „Kosmoso Sukimai“ („Space Spins“)


















Žaidime yra 6 būgnai, su 4 eilėmis ir 40 nustatytų išmokėjimo eilių.
Visi laimėjimai išmokami 3, 4, 5 ar 6 simbolių kombinacijoms iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje.
WILD simbolis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus SCATTER.
WILD simbolis turi savo vertę ir gali suformuoti laimėjimo kombinacijas.
SCATTER simbolis neturi savo paties vertės. Jo vienintelė funkcija yra aktyvuoti Nemokamus
sukimus.
3 ar daugiau SCATTER simbolių bet kur ant būgnų apdovanoja Nemokamais sukimais.
NEMOKAMI SUKIMAI
3 ar daugiau SCATTER bet kur ant būgnų apdovanoja Nemokamais sukimais.
Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki ypatybės pabaigos.
Nemokami sukimai negali būti dar kartą aktyvinti Nemokamų sukimų metu.
Prieš prasidedant Nemokamiems sukimams, atsitiktinai ištraukiamas vienas simbolis. Tas
simbolis yra vienintelis naudojamas SPACE PILE YPATYBĖJE, kol pasibaigs Nemokami
sukimai ir negali būti pakeistas.
NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami ant laimingų eilių ir žaidimą aktyvinančio statymo
SPACE PILE YPATYBĖ
KOSMOSO KRŪVOS simbolis ištraukiamas prieš kiekvieną sukimą pagrindiniame žaidime ir
prieš Nemokamų Sukimų ypatybę.
Kiekvieno sukimo metu, yra galimybė, kad atsitiktinis būgnų skaičius išridens KOSMOSO
KRŪVOS simbolio šūsnį.
Išskyrus SCATTER, visi simboliai gali būti SPACE PILE simbolis.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai

Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Min. 0,40 €
Maks. 100 €
165000 €

2.786 „Magiški Vaisiai“ („Magic Fruits Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Žaidime yra 8 simboliai, o 4 žemiausi gali turėti papildomą JOKER žymeklį.
3 simbolių su JUOKDARIO žymėmis išsidėstymas laimingoje eilutėje yra geriausiai apmokama
sistema.
Simboliai su JOKER nepakeičia jokio kito simbolio.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
4000 €

2.787 „Laukiniai Ginklai“ („Wild Guns“)









Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ.
Pakeitus LAUKINĮ simbolį, eilutės laimėjimas padvigubinamas.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 10, 20 arba 30 NEMOKAMŲ
PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
85000 €

2.788 „Paslaptingas Džekas“ („Mystery Jack Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius kiekvienoje iš 27 laimėjimų eilučių.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus PASLAPTINGĄJĮ ir IŠSISKLAIDŽIUSĮ.
3 PASLAPTINGIEJI simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia paslaptingą žaidimą (statymo
intervalas 1–500 x).
3 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 9 NEMOKAMUS
PAPILDOMUS SUKIMUS.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai

Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Min. 0,10 €
Maks. 100 €
82000 €

2.789 „Magiškas Taikinys“ („Magic Target Deluxe“)









Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ ir DAUGIKLĮ.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Bet kuris DAUGIKLIO simbolis, išsuktas ant viduriniojo būgno, kai atliekamas NEMOKAMAS
PAPILDOMAS SUKIMAS, padvigubina laimėjimą.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, nauji NEMOKAMI PAPILDOMI SUKIMAI
nesuteikiami.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
25000 €

2.790 „Feniksas Žaidžia“ („Fenix Play Deluxe“)



Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
7500 €

2.791 „Feniksas Žaidžia 27“ („Fenix Play 27 Deluxe“)





Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius bet kurioje iš 27 laimėjimų eilučių.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
WILD simbolis pakeičia bet kokius kitus simbolius.
Tinklelis iš tokių pačių simbolių padidina bendrą laimėjimą 3 kartus.




LAUKINIS SIMBOLIS
Keičiamas į visus simbolius.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €

Maks. laimėjimo suma

78400 €

2.792 „Magiški Vaisiai 4“ („Magic Fruits 4 Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (be tarpų).
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Už 4 JUOKDARIO simbolių derinį sumokama tik kai jis surenkamas trijose horizontaliose
eilutėse.
Surinkus 4 JUOKDARIO simbolių derinį, taip pat bus sumokama už 3 JUOKDARIO simbolių
derinį, jei jis – aktyvioje eilutėje.
JOKER žymeklis neatsiranda kaip atskiras simbolis - jis gali atsirasti ant kitų simbolių.(apelsino,
kriaušės, slyvos, varpo,) kurie dalyvauja žaidime.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
26000 €

2.793 „Didelė Magijos Knyga“ („Great Book Of Magic Deluxe“)












Visi laimėjimai mokami už tą patį simbolį ant aktyvios linijos, iš kairės į dešinę.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
Laimėjimai SCATTER pridedami prie aktyvių eilių laimėjimų.
SCATTER pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus "BONUS" simbolį NEMOKAMUOSE BONUS
SUKIMUOSE, jei laimėtoje eilutėje nėra penkių SCATTER simbolių.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Prieš pradedant NEMOKAMUS SUKIMUS, simbolis BONUS yra atsitiktinai parinktas.
NEMOKAMŲ BONUS SUKIMŲ metu, BONUS simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir išmoka
bet kurioje aktyvios eilės vietoje.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI.
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Išmoka bet kurioje pozicijoje ant būgno. 3, 4 ar 5 SCATTERS bet kur ant ričių aktyvina 10
NEMOKOKAMŲ SUKIMŲ. Prieš pradedant NEMOKAMUS SUKIMUS, BONUS SIMBOLIS yra
atsitiktinai parenkamas . NEMOKAMŲ BONUS SUKIMŲ metu, BONUS SIMBOLIS gali
išsiplėsti per visą būgną ir išmoka bet kurioje aktyvios eilės vietoje. NEMOKAMI SUKIMAI gali
būti pakartotinai aktyvinti.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
515000 €

2.794 „Drakulos Pilis“ („Draculas Castle“)




Visi laimėjimai išmokami už to paties simbolio laimėjimo kombinacijas, iš kairės į dešinę, ant
kiekvienos iš 5 laimėjimo eilių.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.





WILD simboliai išsiplečia ant viso būgno kai kuriamos kitos laimingos kombinacijos.
Siena iš 3, 4, ar 5 stulpelių 9, 10, J ar Q simbolių iš kairės į dešinę daugina laimėjimą atitinkamai
x3, 4 ar 5.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
100000 €

2.795 „Vaisių Manija“ („Fruit Mania Deluxe“)




Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Po kiekvieno 9 simbolių traukimo ant būgno, žaidimas automatiškai blokuoja geriausią simbolių
rinkinį, tačiau jį gali pakeisti žaidėjas.
 Žaidimas su užblokuotais būgnais yra naujas.
 DIAMOND BONUS: kai DIAMOND simbolis atsiranda ant būgno, jis įjungs atitinkamą lauką
Diamond Bonus Matrix lenntelę.
 Kai Diamond bonus matricos lentelė yra pilna, kitas traukimas iš maždaug 3 DIAMOND
simbolių ant būgno pradeda 9 BONUS ŽAIDIMUS.
 Visi anksčiau ištraukti "DIAMOND" lieka užblokuoti, o kiekvienas kitas DIAMOND sekančiuose
9 BONUS SUKIMUOSE prisijungs blokuotus.
 Užbaigus DIAMOND BONUS ŽAIDIMUS, jei ant būgno yra bent 4 DIAMOND elementai ant
būgno, atitinkami prizai sumokami iš laimėtojo lentelės.
 LOTTO BONUS: prasideda kai LOTTO simboliai atsiranda ant 3 vidurinių būgnų, o žaidėjas
susirenka prizą.
 Žaidėjas gali pasirinkti vieną iš trijų LOTTO bilietų, rodomų ekrane ir atskleisti jo turinį.
 Kiekvienas BONUS GAME yra naujas žaidimas.
 Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu sukimu.
Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Lošimų automatų žaidimas
Būgnų tipas:
Sukamieji būgnai
Numatytoji mažiausio ir didžiausio Min. 0,10 €
statymo suma:
Maks. 100 €
Maks. laimėjimo suma
100000 €

2.796 „Magiškos Žvaigždės 3“ („Magic Stars 3“)




Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
20000 €

2.797 „Manga Vidurinė Mokykla“ („Highschool Manga“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Tokių pat simbolių siena (3x3) dvigubina dabartinį laimėjimą.
DAUGIKLIS

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
32000 €

2.798 „Dinozauro Būgnai 81“ („Dino Reels 81“)




Visi laimėjimai išmokami už to paties simbolio kiekvienoje iš 7 laimėjimo eilių kombinacijas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
WILD bet kurioje pozicijoje keičia 7 laimėjimo eiles į 81 dabartiniame žaidime, bei pakeičia visus
simbolius.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
69100 €

2.799 „Karšta 777“ („Hot 777 Deluxe“)







Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
HOT SEVEN simbolis bet kur ant būgnų prideda kulką prie Hot Spins diržo.
Po to kai gausite 10 kulkų Hot Spins dirže, gavus HOT SEVEN simbolį ant būgnų aktyvuos 10
Hot Spins raundus.
Hot Spins metu HOT SEVEN simboliai lieka ant būgnų.
Hot Spins laimėjimai priklauso nuo HOT SEVEN simbolių skaičiaus ant būgnų raundo
pabaigoje.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
20050 €

2.800 „Korida Romantika“ („Corrida Romance Deluxe“)








Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ ir DAUGIKLĮ.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Bet kuris DAUGIKLIO simbolis, išsuktas ant viduriniojo būgno, kai atliekamas NEMOKAMAS
PAPILDOMAS SUKIMAS, padvigubina laimėjimą.







NEMOKAMI SUKIMAI negali būti suaktyvinti dar kartą NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU.
LAUKINIS SIMBOLIS
Keičiamas į bet kurį simbolį, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ ir DAUGIKLĮ.
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS.
Išmokama išsukus bet kurioje padėtyje ant būgnų. 3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai bet
kurioje padėtyje ant būgnų iš kairės į dešinę, skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10
NEMOKAMŲ SUKIMŲ. Nauji NEMOKAMI SUKIMAI nesuteikiami.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
465000 €

2.801 „Juodas Vanagas“ („Black Hawk Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (be tarpų).
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
54 laimėjimo eilės yra ant trijų būgnų iš kairės pusės ir trys iš dešinės pusės.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.
3 WILD simbolių kombinacija, nėra laiminga kombinacija.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
60000 €

2.802 „Karštas Vakarėlis“ („Hot Party Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Išmokama išsukus bet kurioje padėtyje ant būgnų.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
30500 €

2.803 „Vaisių Fiesta“ („Fruit Fiesta“)







Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ.
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Išmokama išsukus bet kurioje padėtyje ant būgnų.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
73000 €

2.804 „Kosmoso Brangakmenis“ („Space Gem“)











Visi laimėjimai mokami už tokių pat simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę
aktyvioje eilėje, ant kiekvienos iš 10 eilių.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.
WILD simbolis išplečia ir laiko visą būgną, tada apdovanojamas vienu nemokamu pakartotinu
sukimu.
WILD nėra laimingas simbolis.
Jei atsiranda naujas WILD pakartotino sukimo metu, jis išsiplečia ir laiko vietoje visus kartu su
bet kuriuo anksčiau išplėstais WILD dar vienam pakartotinam sukimui, iki 3 persukimų.
WILD gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Pakartotini sukimai žaidžiami to pačio statymu metu, kaip ir pakartotino sukimo raundo metu.
LAUKINIS SIMBOLIS

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
10000 €

2.805 „Magiškos Žvaigždės 6“ („Magic Stars 6“)













Šis žaidimas yra žaidžiamas ant 6 būgnų ir 20 nustatytų išmokėjimų eilių.
Visi laimėjimai išmokami kombinacijomis iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas išmokėjimų eilėje.
Žaidime yra 6 normalūs simboliai, taip pat ir SCATTER bei WILD simboliai.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ
WILD yra išmokantis simbolis.
3,4, 5 ar 6 SCATTER simboliai paskirstyti bet kur ant būgnų aktyvina NEMOKAMŲ SUKIMŲ
ypatybę.
SCATTER yra išmokantis simbolis.
15, 20, 25 ar 30 Nemokamų sukimų suteikiamai už atitinkamai 3, 4, 5 ar 6 SCATTER ištraukimą,
bet kur ant būgnų.
Laimėjimai gauti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu susumuojami ant laimėjimų skaičiuotuvo, kol
NEMOKAMŲ SUKIMAI baigiasi arba žaidimas uždaromas.
Laimėjimai gauti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu dauginami x3.
NEMOKAMI SUKIMAI gali būti dar kartą aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu.
NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami ant laimingų eilių ir žaidimą aktyvinančio statymo.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
75000 €

2.806 „Laimingi Būgnai“ („Lucky Reels“)




















Žaidime yra 6 būgnai ir 20 nustatytų išmokėjimo eilių.
Visi laimėjimai išmokami simbolių kombinacijoms iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas statymų eilėje.
Yra 6 pagrindiniai simboliai, Scatter simboliai, Wild simboliai ir 4 Varijuojantys laimėjimo
daugiklio simboliai.
WILD simbolis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus SCATTER.
WILD simbolis turi savo vertę.
3,4, 5 ar 6 SCATTER simboliai bet kur ant būgnų aktyvina Nemokamus sukimus.
SCATTER simbolis turi savo vertę.
NEMOKAMI SUKIMAI gali būti dar kartą aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu.
NEMOKAMI SUKIMAI
15, 20, 25 ar 30 Nemokamų sukimų suteikiamai už atitinkamai 3, 4, 5 ar 6 SCATTER ištraukimą,
bet kur ant būgnų.
Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki ypatybės pabaigos arba išėjimo iš žaidimo.
Nemokami sukimai gali būti dar kartą aktyvinami Nemokamų sukimų metu (Nemokamų sukimų
skaitiklis padidėja nuo aktyvintų Nemokamų sukimų skaičiaus).
NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami ant laimingų eilių ir žaidimą aktyvinančio statymo
Kintantis laimėjimo daugiklis
Tik vienas kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali būti ištrauktas vieno sukimo metu.
Kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali būti ištrauktas tiek laiminguose tiek nelaiminguose
sukimuose.
Vienintelė kintančio laimėjimo daugiklio simbolio funkcija yra laimėjimo daugiklio priskirto prie
duoto simbolio aktyvinimas ir jo vertė įgauna efektą, nedelsiant nuo jo ištraukimo.
Kintančio laimėjimo daugiklio vertė yra aktyvi visiems ateinantiems sukimams kol jis bus
pakeistas kitu kintančio laimėjimo daugiklio verte.
Kintančio laimėjimo daugiklio vertė išsaugoma kiekvienai gairei.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
90000 €

2.807 „Kazino Ruletė“ („Casino Roulette“)











Pasirinkite žetoną ir atlikite mėgstamiausius statymus.
Pastačius už JUODĄ / RAUDONĄ, MAŽIAU / DAUGIAU UŽ 18, NELYGINIS / LYGINIS,
laimėjimas išmokamas santykiu 2:1
Pastačius už TUZINUS: 1–12, 13–24, 25–36, HORIZONTALŪS STULPELIAI, laimėjimai
išmokami santykiu 3:1
Pastačius už 6 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 6:1
Pastačius už 4 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 9:1
Pastačius už 3 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 12:1
Pastačius už 2 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 18:1
Pastačius už 1 skaičių, laimėjimai išmokami santykiu 36:1
Trumpai paspauskite mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte vėliausią statymą.
Paspauskite ir kurį laiką palaikykite nuspaudę mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte
visus statymus.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €

Maks. laimėjimo suma

3600 €

2.808 „Šokinėjantys Vaisiai“ („Jumping Fruits“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius bet kurioje iš 27 laimėjimų eilučių
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą
Naudojant funkciją „Paraginti“ būgnai pasukami atgal per vieną, du arba tris simbolius, kad
žaidėjas surinktų geriausią derinį
FUNKCIJA „PARAGINTI“
Pasuka būgnus atgal per kelis simbolius, kad žaidėjas surinktų geriausią derinį.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
8100 €

2.809 „Mirtis“ („Los Muertos“)


























Visi laimėjimai mokami už tą patį simbolį ant aktyvios linijos, iš kairės į dešinę.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
Pagrindiniame žaidime ir Nemokamuose Sukimuose, visi simboliai ant būgnų atsiranda kaip
sustatyti simboliai, išskyrus Giant simbolį.
GIANT SIMBOLIS
Pagrindiniame žaidime, visi simboliai atsiranda Giant versijoje.
Giantsimbolis gali būti kaip 2x2 ar 3x3 blokų simboliai, kurie atsiranda bet kur ant būgnų ir
sukasi atskirai ant būgnų viršaus.
Giant simboliai bus pilnai arba dalinai rodomi priklausomai nuo to kaip nusileidžia būgnai, tačiau
Giant simbolis bus pilnai pavaizduotas eilėje.
Nemokamuose Sukimuose, vieninteliai Giant simboliai yra Giant Bonus simboliai, Giant Wild ir
keturių daugiausiai mokančių simbolių 3x3 versijos (žiūrėkite ant IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖS).
Bet kuri Giant simbolio dalis įtraukta laimėjimų statymų eilė išmoka pagal išmokėjimų lentelę.
GIANT WILD
Giant Wild yra simbolio 3x3 simbolių blokas ir gali atsirasti ant 3 būgno vidurio, tik
Nemokamuose Sukimuose.
Wild simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Giant Bonus simbolius.
Wild simbolių pakeitimas išmoka aukščiausią įmanomą laimėjimo kombinaciją ant statymo
eilės pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ.
GIANT BONUS
Giant Bonus simbolis yra simbolio 3x3 simbolių blokas ir gali atsirasti bet kur ant būgno
pagrindiniame žaidime ir Nemokamuose Sukimuose.
Jei visi arba Giant Bonus simbolio dalis atsiranda ant būgno po sukimo, simbolis pasikeičia į
Bonus Slot.
BONUS SLOT
Giant Bonus simbolio dalis atsirandanti ant būgnų po sukimo pasikeičia į 3, 6 arba 9
individualius Bonus Slot simbolius.
Bonus Slot simboliai sukami individualiai.
Pagrindiniame žaidime Bonus Lizde yra Nemokamų Sukimų simboliai ir 3 Rožės simboliai.
Laimėjimai iš Rose simbolių yra dabartinio statymo daugikliai.
Red Rose simbolis = 1x, Pink Rose simbolis= x3, White Rose simbolis= x5.
Bonus Slot ypatybė sukama vieną kartą. Po sukimo, bet kurios rose laimėjimas pridedamas
prie bendro laimėjimo.
3 Nemokamų Sukimų simboliai atsirandantys bet kur Bonus Slot, pagrindiniame žaidime
aktyvuoja Nemokamus Sukimus.












Nemokamuose Sukimuose Bonus Lizde yra tik Nemokami Sukimai ir Raudonos Rožės
simboliai.
Už kiekvieną ekstra Nemokamo Sukimo simbolį atsirandantį Bonus Lizde 1, suteikiamas
Nemokamas Sukimas.
NEMOKAMI SUKIMAI
3 Nemokamų Sukimų simboliai apdovanoja 5 Nemokamais Sukimais. Už kiekvieną Ekstra
Sukimo simbolį suteikiamas 1 ekstra Nemokamas Sukimas.
Jei Bonus Slot ypatybė aktyvuota Nemokamų Sukimų metu, gali būti laimėti Nemokami
Sukimai.
Laimėti papildomi Nemokami Sukimai yra automatiškai pridėdami prie dabartinių Nemokamų
Sukimų.
Nemokami Sukimai žaidžiami ta pačia rose verte kaip raunde, kuris aktyvavo Nemokamus
Sukimus.
Bendras laimėjimo laukas įtraukia bet kuriuos laimėjimus Nemokamų Sukimų metu pridėtus
prie bet kurių laimėjimų iš raundo, aktyvavusio Nemokamus Sukimus.
Nemokamo Sukimo laimėjimas pridėtas prie bet kurių statymo eilės laimėjimų.
Nemokamų Sukimų pabaigoje, žaidimas grįžta prie raundo, aktyvavusio Nemokamus Sukimus.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,40 €
Maks. 100 €
85000 €

2.810 „Magiškos Žvaigždės 5“ („Magic Stars 5“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Išmokama išsukus bet kurioje padėtyje ant būgnų.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
30500 €

2.811 „Vaisiai Pirmyn Bananai“ („Fruits Go Bananas“)









Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ.
Pakeitus LAUKINĮ simbolį, eilutės laimėjimas padvigubinamas.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 10, 20 arba 30 NEMOKAMŲ
PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI.



NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami ant laimingų eilių ir žaidimą aktyvinančio statymo.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
85000 €

2.812 „Šiurpioji Ligoninė“ („Haunted Hospital“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius kiekvienoje iš 27 laimėjimų eilučių.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus PASLAPTINGĄJĮ ir IŠSISKLAIDŽIUSĮ
3 PASLAPTINGIEJI simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia paslaptingą žaidimą (statymo
intervalas 1–500 x).
3 SCATTER simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 9 NEMOKAMUS SUKIMUS.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
50000 €

2.813 „Miške“ („In The Forest“)









Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ ir DAUGIKLĮ.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Bet kuris DAUGIKLIO simbolis, išsuktas ant viduriniojo būgno, kai atliekamas NEMOKAMAS
PAPILDOMAS SUKIMAS, padvigubina laimėjimą.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, nauji NEMOKAMI PAPILDOMI SUKIMAI
nesuteikiami.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
125000 €

2.814 „Dvigubi Tigrai“ („Double Tigers“)



Žaidimo tikslas yra surinkti tris sutampančius simbolius bet kurioje iš 8 išmokų eilučių, kaip
aprašyta mokėjimų lentelėje.
Vienu metu galima laimėti ne daugiau kaip 8 išmokų eilutėse (tačiau dėl žaidimo struktūros
vienu metu negalima laimėti 7 išmokų eilutėse).




Prizas skiriamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o ne už kiekvieną
laimingą eilutę atskirai.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
4000 €

2.815 Magiškas Karštis 4“ („Magic Hot 4 Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (be tarpų).
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
WIZARD žymeklis neatsiranda kaip atskiras simbolis - jis gali atsirasti ant kitų simbolių
(apelsino, kriaušės, slyvos, varpo,) kurie dalyvauja žaidime.
Už 4 BURTININKO simbolių derinį sumokama tik kai jis surenkamas trijose horizontaliose
eilutėse.
Surinkus 4 BURTININKO simbolių derinį, taip pat bus sumokama už 3 BURTININKO simbolių
derinį, jei jis – aktyvioje eilutėje.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
26000 €

2.816 „Ringo Magija“ („Magic Of The Ring Deluxe“)










Visi laimėjimai mokami už tą patį simbolį ant aktyvios linijos, iš kairės į dešinę.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
Laimėjimai SCATTER pridedami prie aktyvių eilių laimėjimų.
SCATTER pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus "BONUS" simbolį NEMOKAMUOSE BONUS
SUKIMUOSE, jei laimėtoje eilutėje nėra penkių SCATTER simbolių.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Prieš pradedant NEMOKAMUS SUKIMUS, simbolis BONUS yra atsitiktinai parinktas.
NEMOKAMŲ BONUS SUKIMŲ metu, BONUS simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir išmoka
bet kurioje aktyvios eilės vietoje.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
515000 €

2.817 „Greikelis į Pragarą“ („Highway To Hell Deluxe“)







Visi laimėjimai išmokami už to paties simbolio laimėjimo kombinacijas, iš kairės į dešinę, ant
kiekvienos iš 5 laimėjimo eilių.
Aktyvioje eilėje išmokamas tik aukščiausias laimėjimas. Kiekvienas naujas žaidimas kainuoja
vieną bandymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.
WILD simboliai išsiplečia ant viso būgno kai kuriamos kitos laimingos kombinacijos.
Siena iš 3, 4, ar 5 stulpelių 9, 10, J ar Q simbolių iš kairės į dešinę daugina laimėjimą atitinkamai
x3, 4 ar 5.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
100000 €

2.818 „9 Liūtai“ („9 Lions“)













Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Po kiekvieno 9 simbolių traukimo ant būgno, žaidimas automatiškai blokuoja geriausią simbolių
rinkinį, tačiau jį gali pakeisti žaidėjas.
Žaidimas su užblokuotais būgnais yra naujas.
LIONS BONUS: kai LIONS simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, Lions
Bonus Matricos Lentelėje.
Kai Lons Bonus Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 3 LIONS simbolių ant būgno traukimas
pradeda 9 BONUS SUKIMUS.
Visi prieš tai ištraukti LIONS lieka užblokuoti ir visi kiti LIONS sekančiuose 9 BONUS
SUKIMUOSE prisidės prie užblokuotųjų.
Pabaigus LIONS BONUS ŽAIDIMUS, jei yra bent 4 LIONS ant būgnų, atitinkamas prizas
išmokamas iš laimėjimų lentelės.
DRAGONS BONUS: prasideda kai DRAGONS simboliai atsiranda ant 3 vidurinių būgnų, o
žaidėjas susirenka prizą.
Žaidėjas gali pasirinkti vieną iš trijų DRAGONS bilietų, parodytų ekrane ir atskleisti jo turinį.
Kiekvienas BONUS GAME yra naujas žaidimas.
Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu sukimu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
100000 €

2.819 „Vieta Džemui“ („Slot Jam“)








Visi laimėjimai mokami už 3 ar 4 tokių pat simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę aktyvioje
eilėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus PASLAPTINGĄJĮ ir IŠSISKLAIDŽIUSĮ
Pakeitus LAUKINĮ simbolį, eilutės laimėjimas padvigubinamas.
Po to, kai išmokami visi laimėjimai, simboliai pakeičiami iš viršaus krentančiais simboliais, kurie
suteikia dar vieną galimybę laimėti dar vieną kombinaciją.
Tų pačių simbolių siena (4x3) daugina laimėjimą 2x.
3 ar 4 SCATTER simboliai išmėtyti būgnuose, - aktyvina 15 ar 30 NEMOKAMŲ BONUS
SUKIMŲ.



3 ar 4 MYSTERY simboliai, išsibarstę būgnuose- aktyvina paslaptingą traukimą iš 10-50x ar
50-200x dydžio diapazono.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
57000 €

2.820 „Valhalla“ („Valhalla“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (be tarpų).
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
54 laimėjimo eilės yra ant trijų būgnų iš kairės pusės ir trys iš dešinės pusės.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.
3 WILD simbolių kombinacija, nėra laiminga kombinacija.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
60000 €

2.821 „Svaiginatis 777“ („Sizzling 777 Deluxe“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Išmokama išsukus bet kurioje padėtyje ant būgnų.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
30050 €

2.822 „Sultingi Būgnai“ („Juicy Reels“)










Šis žaidimas yra žaidžiamas ant 6 būgnų ir 20 nustatytų išmokėjimų eilių.
Visi laimėjimai išmokami kombinacijomis iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas išmokėjimų eilėje.
Žaidime yra 6 normalūs simboliai, taip pat ir SCATTER bei WILD simboliai.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ
WILD yra išmokantis simbolis.
3,4. 5 ar 6 SCATTER simboliai paskirstyti bet kur ant būgnų aktyvina NEMOKAMŲ SUKIMŲ
ypatybę.
SCATTER yra išmokantis simbolis.
15, 20, 25 ar 30 Nemokamų sukimų suteikiamai už atitinkamai 3, 4, 5 ar 6 SCATTER ištraukimą,
bet kur ant būgnų.
Laimėjimai gauti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu susumuojami ant laimėjimų skaičiuotuvo, kol
NEMOKAMŲ SUKIMAI baigiasi arba žaidimas uždaromas.





Laimėjimai gauti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu dauginami x3.
NEMOKAMI SUKIMAI gali būti dar kartą aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu.
NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami ant laimingų eilių ir žaidimą aktyvinančio statymo

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
75000 €

2.823 „Degantys Būgnai“ („Burning Reels“)










Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas.
IŠSISKLAIDŽIUSIO simbolio laimėjimai pridedami prie aktyvių eilučių laimėjimų.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ ir DAUGIKLĮ.
3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ.
Bet kuris DAUGIKLIO simbolis, išsuktas ant viduriniojo būgno, kai atliekamas NEMOKAMAS
PAPILDOMAS SUKIMAS, padvigubina laimėjimą.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, nauji NEMOKAMI PAPILDOMI SUKIMAI
nesuteikiami.
LAUKINIS SIMBOLIS

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
50000 €

2.824 „Laukinis Džekas“ („Wild Jack“)





Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius kiekvienoje iš 27 laimėjimų eilučių.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą simbolį.
Tinklelis iš tokių pačių simbolių padidina esamą laimėjimą 3 kartus.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
74800 €

2.825 „Alkanas Ryklys“ („Hungry Shark“)






Visi laimėjimai mokami už tą patį simbolį ant aktyvios linijos, iš kairės į dešinę.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą
Išmokamas tik didesnis aktyvios eilutės laimėjimas
Laimėjimai SCATTER pridedami prie aktyvių eilių laimėjimų.
SCATTER pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus "BONUS" simbolį NEMOKAMUOSE BONUS
SUKIMUOSE, jei laimėtoje eilutėje nėra penkių SCATTER simbolių.






3, 4 arba 5 IŠSISKLAIDĘ simboliai, išsisklaidę be tarpų ant būgnų iš kairės į dešinę,
skaičiuojant nuo pirmojo būgno, suteikia 10 NEMOKAMŲ PAPILDOMŲ SUKIMŲ
Prieš pradedant "NEMOKAMUS SUKIMUS, žaidėjas pasirenka atsitiktinį "BONUS" SIMBOLĮ
NEMOKAMŲ BONUS SUKIMŲ metu, BONUS simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir išmoka
bet kurioje aktyvios eilės vietoje.
Atliekant NEMOKAMUS PAPILDOMUS SUKIMUS, gali būti vėl suteikti NEMOKAMI
PAPILDOMI SUKIMAI

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
515000 €

2.826 „Futbolo Manija“ („Football Mania Deluxe“)














Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Išmokami tik didesni laimėjimai.
Po kiekvieno 9 simbolių traukimo ant būgno, žaidimas automatiškai blokuoja geriausią simbolių
rinkinį, tačiau jį gali pakeisti žaidėjas.
Žaidimas su užblokuotais būgnais yra naujas.
FOOTBALL BONUS: kai FOOTBALL simbolis atsiranda ant būgno, jis įjungs atitinkamą lauką
Football Bonus Matricos lentelę.
Kai Football Bonus matricos lentelė yra pilna, kitas traukimas iš maždaug 3 FOOTBALL
simbolių ant būgno pradeda 9 BONUS ŽAIDIMUS
Visi anksčiau užfiksuoti "FOOTBALL" lieka užblokuoti, o kiekvienas kitas FOOTBALL
sekančiuose 9 BONUS SUKIMUOSE prisijungs blokuotus.
Užbaigus FOOTBALL BONUS ŽAIDIMUS, jei ant būgno yra bent 4 FOOTBALL kamuoliai ant
būgno, atitinkami prizai sumokami iš laimėtojo lentelės.
FUTBOLO LOTERIJOS BONUS: prasideda kai FUTBOLO LOTERIJOS simboliai atsiranda ant
3 vidurinių būgnų, o žaidėjas susirenka prizą.
Žaidėjas gali pasirinkti vieną iš trijų FOOTBALL LOTTERY bilietų, rodomų ekrane ir atskleisti
jo turinį.
Kiekvienas BONUS GAME yra naujas žaidimas.
Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu sukimu.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
100000 €

2.827 „Jackpot Statytojai“ („Jackpot Builders“)








Visi laimėjimai mokami už 3 ar 4 tokių pat simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę aktyvioje
eilėje.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus PASLAPTINGĄJĮ ir IŠSISKLAIDŽIUSĮ
Pakeitus LAUKINĮ simbolį, eilutės laimėjimas padvigubinamas.
Po to, kai išmokami visi laimėjimai, simboliai pakeičiami iš viršaus krentančiais simboliais, kurie
suteikia dar vieną galimybę laimėti dar vieną kombinaciją.
Tų pačių simbolių siena (4x3) daugina laimėjimą 2x.
3 ar 4 SCATTER simboliai išmėtyti būgnuose, - aktyvina 15 ar 30 NEMOKAMŲ BONUS
SUKIMŲ.



3 ar 4 MYSTERY simboliai, išsibarstę būgnuose- aktyvina paslaptingą traukimą iš 10-50x ar
50-200x dydžio diapozono.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
57000 €

2.828 „Kolinas Katė“ („Colin The Cat“)






Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (be tarpų).
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Žaidime yra 8 simboliai, o 4 žemiausi gali turėti papildomą BONUS žymeklį.
Už 4 PREMIJOS simbolių derinį sumokama tik kai jis surenkamas trijose horizontaliose eilutėse
Kai atsiranda 4 simbolių su žymekliu kombinacija, taip pat bus išmokama 3 simbolių su BONUS
žymekliu kombinacija, jei pastatyta ant aktyvios eilės.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
20000 €

2.829 „Drugelių Mylėtojai“ („Butterfly Lovers“)










Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Po kiekvieno 16 simbolių traukimo ant būgnų, žaidimas automatiškai užrakina geriausią
simbolių rinkinį.
Žaidimas su užblokuotais būgnais yra naujas.
Apdovanojama laimėjimu ištraukus bent 8 tokius pat simbolius bet kur ant būgnų.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Wild simbolis pakeičia visus kitus pagrindinius simbolius, taip pat Rausvojo Drugelio ir
Mėlynojo Drugelio simbolius, tačiau jis neįjungia jokių Bonus Matricos Lentelės laukų.
Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu sukimu.
„Liang Shanbo“ Bonus sukimai




Kai Mėlyno Drugelio simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, „Liang
Shanbo“ Bonus Sukimų Matricos Lentelėje.
Kai „Liang Shanbo“ Bonus Sukimų Matricos Lentelė pilna, kitas 5 Mėlynų Drugelių simbolių
ant būgno traukimas pradeda 16 „Liang Shanbo“ Bonus Sukimus.



Kiekvienas „Liang Shanbo“ Bonus Sukimas kainuoja vieną bandymą.



Visi Wild simboliai ištraukti ypatybės metu lieka užrakinti.







Pabaigus „Liang Shanbo“ Bonus Sukimus, prizas išmokamas pagal išmokėjimų lentelę už
Wild simbolius.
Kombinacijos su užrakintais Wild ir paprastais simboliais nėra išmokamos.
Bonusą ypatybėmis žaidžiama tame pačiame statymo lygyje ir monetų verte kaip ir raunde,
kuriame buvo aktyvuota.
Sužaidus 16 bonus raundų, laimėjimas išmokamas už surinktus WILD simbolius pagal
išmokėjimų lentelę.
Liang Shanbo bonus sukimo metu, Rožinis drugelio ir Mėlyno drugelio simboliai nerodomi.

„Zhu Yingtai“ Nemokamų Sukimų Bonusas









Kai Rausvųjų Drugelių simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, „Zhu
Yingtai“ Nemokamų Sukimų Bonus Matricos Lentelėje.
Kai „Zhu Yingtai“ Nemokamų Sukimų Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 5 Rausvųjų
Drugelių simbolių ant būgno traukimas pradeda 16 Nemokamų sukimų.
Zhu Yingtai Nemokamų Sukimų Bonuso metu, laimėjimai yra sudedami iki bonus raundo
pabaigos, po kurio piniginis prizas gali būti įskaičiuotas į sąskaitą arba lošiamas.
Bonusą ypatybėmis žaidžiama tame pačiame statymo lygyje ir monetų verte kaip ir raunde,
kuriame buvo aktyvuota.
Laimėjimai, gauti per „Zhu Yingtai“ nemokamų sukimų premiją, padauginami iš vertės,
nustatytos pagal nemokamo raundo skaičių. Pirmojo bonus raundo daugiklio vertė yra x1, antro
nemokamo raundo metu jo vertė yra x2 ir atitinkamai padidėja, kol paskutiniame, 16-ajame
bonus raunde jis pasiekia x16.
Zhu Yingtai Nemokamų Sukimų Bonus metu krepšys, Rožinis drugelio ir Mėlyno drugelio
simboliai nerodomi.

MAGIŠKO MAIŠO BONUSAS




Kai Maišo simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, Magiško Maišo Bonus
Matricos Lentelėje.
Kai Magiško Maišo Bonus Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 1 Maišo simbolių ant būgno
traukimas pradeda 8 Bonus sukimus.



Kiekvienas Magiško Maišo Bonus Sukimas kainuoja vieną bandymą.



5 atsitiktiniai simboliai tampa Wild simboliais.



Atsitiktinis Maišo simbolis parinktas iš J, Q, K ir A.



Kiekvieną kartą Maišo simbolis atsiranda, jis tampa Wild simboliu.



Visi Wild simboliai ištraukti ypatybės metu lieka užrakinti.



Kombinacijos su užrakintais Wild ir paprastais simboliais nėra išmokamos.







Magiško Maišo Bonus metu, Rausvųjų Drugelių ir Mėlynų Drugelių simboliai nedalyvauja
žaidime.
Pabaigus Magiško Maišo Bonus, prizas išmokamas pagal išmokėjimų lentelę už Wild simbolius.
Magiško Krepšio Bonus pasižymi laimėjimo daugikliu, kurio vertė yra x1 bonus raundų
pradžioje, ir jis padidėja po 1 kiekvieną kartą, kai tikimasi bonus raundo, gavus bent vieną WILD
simbolį.
Magiško Krepšio bonus metu didžiausia laimėjimo daugiklio vertė yra x9.
Bonusą ypatybėmis žaidžiama tame pačiame statymo lygyje ir monetų verte kaip ir raunde,
kuriame buvo aktyvuota.

Bonus Matricos lentelės laukelio išėmimo mechanizmas




Kiekvieną kartą, kai Maišo simbolis nukrenta bet kur ant ričių, jei yra mažiau nei 8 aktyvūs laukai
Magiško Maišo Bonus Matricos lentelėje, 2-5 Rausvieji ir Mėlyni Drugeliai pašalinami iš
atitinkamos Bonus Matricos Lentelės (gali būti pašalinama iki 10 laukelių).
Jei yra 8 aktyvūs laukeliai Magiško Maišo Bonus Matricos Lentelėje, gavos dar vieną Maišo
simbolį nepašalina Rausvųjų ir Mėlynų Drugelių.

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS



„Liang Shanbo“ Bonus sukimai
Kai Mėlyno Drugelio simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, „Liang
Shanbo“ Bonus Sukimų Matricos Lentelėje. Kai „Liang Shanbo“ Bonus Sukimų Matricos
Lentelė pilna, kitas 5 Mėlynų Drugelių simbolių ant būgno traukimas pradeda 16 „Liang
Shanbo“ Bonus Sukimus.



„Zhu Yingtai“ Nemokamų Sukimų Bonusas
Kai Rausvųjų Drugelių simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, „Zhu
Yingtai“ Nemokamų Sukimų Bonus Matricos Lentelėje. Kai Nemokamų Sukimų Matricos
Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 5 Rausvųjų Drugelių simbolių ant būgno traukimas pradeda 16
Nemokamų sukimų.



MAGIŠKO MAIŠO BONUSAS
Kai Maišo simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, Magiško Maišo
Bonus Matricos Lentelėje. Kai Magiško Maišo Bonus Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai
1 Maišo simbolių ant būgno traukimas pradeda 8 Bonus sukimus.



LAUKINIS SIMBOLIS
Wild simbolis pakeičia visus kitus pagrindinius simbolius, taip pat Rausvojo Drugelio ir
Mėlynojo Drugelio simbolius, tačiau jis neįjungia jokių Bonus Matricos Lentelės laukų.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
160000 €

2.830 „Laimingi Drakonai 8“ („Dragons Lucky 8“)
Žaidime yra 6 būgnai ir 20 nustatytų išmokėjimo eilių.









Visi laimėjimai išmokami simbolių kombinacijoms iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas statymų eilėje.
Yra 6 pagrindiniai simboliai, Scatter simboliai, Wild simboliai ir 4 Varijuojantys laimėjimo
daugiklio simboliai.
WILD simbolis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus SCATTER.
WILD simbolis turi savo vertę.
3,4 5 ar 6 SCATTER simboliai bet kur ant būgnų aktyvina Nemokamus sukimus.
SCATTER simbolis turi savo vertę.
NEMOKAMI SUKIMAI gali būti dar kartą aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu.

NEMOKAMI SUKIMAI






15, 20, 25 ar 30 Nemokamų sukimų suteikiamai už atitinkamai 3, 4, 5 ar 6 SCATTER
ištraukimą, bet kur ant būgnų.
Nemokamų sukimų laimėjimai sudedami iki ypatybės pabaigos arba išėjimo iš žaidimo.
Nemokami sukimai gali būti dar kartą aktyvinami Nemokamų sukimų metu (Nemokamų
sukimų skaitiklis padidėja nuo aktyvintų Nemokamų sukimų skaičiaus).
NEMOKAMI SUKIMAI žaidžiami ant laimingų eilių ir žaidimą aktyvinančio statymo

Kintantis laimėjimo daugiklis






Tik vienas kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali būti ištrauktas vieno sukimo metu.
Kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali būti ištrauktas tiek laiminguose tiek nelaiminguose
sukimuose.
Vienintelė kintančio laimėjimo daugiklio simbolio funkcija yra laimėjimo daugiklio priskirto prie
duoto simbolio aktyvinimas ir jo vertė įgauna efektą, nedelsiant nuo jo ištraukimo.
Kintančio laimėjimo daugiklio vertė yra aktyvi visiems ateinantiems sukimams kol jis bus
pakeistas kitu kintančio laimėjimo daugiklio verte.
Kintančio laimėjimo daugiklio vertė išsaugoma kiekvienai gairei.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:

Lošimų automatų žaidimas

Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
115000 €

2.831 „Gnomas Laris“ („Larry the Leprechaun“)
Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas.









Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.
Po kiekvieno 16 simbolių traukimo ant būgnų, žaidimas automatiškai užrakina geriausią
simbolių rinkinį, tačiau jis gali būti pakeistas žaidėjo.
Žaidimas su užblokuotais būgnais yra naujas.
Apdovanojama laimėjimu ištraukus bent 8 tokius pat simbolius bet kur ant būgnų.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Wild simbolis pakeičia visus kitus įprastus simbolius bei Sidabrinės ir Auksinės monetos
simbolius, tačiau jis nepersijungia laukeliuose bet kurioje Bonus Matricos lentelėje.
Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu sukimu.

Leprechaun’s Bonus Sukimai




Kai auksinės monetos simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke,
Leprechaun’s Bonus Matricos Lentelėje.
Kai Leprechaun’s Bonus Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 5 Auksinių monetų simbolių
ant būgno traukimas pradeda 16 Leprechaun’s Bonus Sukimus.



Kiekvienas Leprechaun’s Bonus Sukimas kainuoja vieną bandymą.



Visi Wild simboliai ištraukti ypatybės metu lieka užrakinti.




Pabaigus Leprechaun’s Bonus Sukimus, prizas išmokamas pagal išmokėjimų lentelę už Wild
simbolius.
Kombinacijos su užrakintais Wild ir paprastais simboliais nėra išmokamos.

Nemokamų Sukimų Bonusas






Kai sidabrinės monetos simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke,
Nemokamų Sukimų Bonus Matricos Lentelėje.
Kai Nemokamų Sukimų Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 5 Sidabrinės monetos simbolių
ant būgno traukimas pradeda 16 Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu, sidabrinės ir auksinės monetos simboliai nedalyvauja žaidime.
Nemokamų sukimų metu, žaidėjas negali užrakinti ar atsirakinti ričių - jos užrakinamos
automatiškai.

MAGIŠKO MAIŠO BONUSAS




Kai Maišo simbolis atsiranda ant būgno, jis pasikeis atitinkamame lauke, Magiško Maišo Bonus
Matricos Lentelėje.
Kai Magiško Maišo Bonus Matricos Lentelė pilna, kitas, mažiausiai 1 Maišo simbolių ant būgno
traukimas pradeda 8 Bonus sukimus.



Kiekvienas Magiško Maišo Bonus Sukimas kainuoja vieną bandymą.



5 atsitiktiniai simboliai tampa Wild simboliais.



Atsitiktinis Maišo simbolis parinktas iš J, Q, K ir A.



Kiekvieną kartą Maišo simbolis atsiranda, jis tampa Wild simboliu.



Visi Wild simboliai ištraukti ypatybės metu lieka užrakinti.



Kombinacijos su užrakintais Wild ir paprastais simboliais nėra išmokamos.



Magiško Maišo Bonus metu, sidabrinės ir auksinės monetos simboliai nedalyvauja žaidime.



Pabaigus Magiško Maišo Bonus, prizas išmokamas pagal išmokėjimų lentelę už Wild simbolius.

Bonus Matricos lentelės laukelio išėmimo mechanizmas




Kiekvieną kartą Maišo simbolis nukrenta bet kur ant būgnų, jei yra mažiau nei 8 aktyvūs laukai
Magiško Maišo Bonus Matricos lentelėje, 2-5 Auksinės ir Sidabrinės Monetos pašalinamos iš
atitinkamos Bonus Matricos Lentelės (gali būti pašalinama iki 10 laukelių).
Jei yra 8 aktyvūs laukeliai Magiško Maišo Bonus Matricos Lentelėje, gavus dar vieną Maišo
simbolį nepašalina Auksinių ir Sidabrinių monetų.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
35000 €

2.832 „Magiškos Žvaigždės 9“ („Magic Stars 9“)
Magiškos žvaigždės 9 yra 9 būgnų žaidimas, kuriame yra Žvaigždžių Sukimai ir Nemokami
sukimai su begaliniu daugikliu.





Visi laimėjimai išmokami už 4 ar daugiau simbolių kombinacijas bet kurioje pozicijoje.
Traukimo simbolis gali būti užrakintas kitam sukimui, tik pagrindinio žaidimo metu.
Bonusą ypatybėmis žaidžiama tame pačiame statymo lygyje ir monetų verte kaip ir raunde,
kuriame buvo aktyvuota.





Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą
Po kiekvieno 9 simbolių traukimo ant būgno, žaidimas automatiškai blokuoja geriausią simbolių
rinkinį, tačiau jį gali pakeisti žaidėjas.
Žaidimas su užblokuotais būgnais yra naujas.

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
Žvaigždžių Sukimai
Trijų Žvaigždžių Sukimų Simbolių traukimas ant trijų horizontaliai vidurinių būgnų aktyvuoja
Žvaigždžių Sukimų bonusą. Žvaigždžių Sukimų bonusas apdovanoja 9 Nemokamais Sukimų, kurių
metu Žvaigždžių Sukimų Simboliai automatiškai užrakinami atsiradus ant būgnų.
Nemokami Sukimų su Begaliniu Daugikliu.
Trijų Nemokamų Sukimų Simboliai traukimas ant trijų horizontaliai vidurinių būgnų aktyvuoja 9
Nemokamų Sukimų su Nesibaigiančiu Daugikliu bonusą. Bonusą metu, a +3FS Žvaigždės Simbolis
aktyvus. Kiekvieną kartą taip atsitikus, tai prideda 3 Nemokamus Sukimus. Pradinė Begalinio
Daugiklio skaitiklio vertė yra 1x. Kiekvieno laimėjimo sukimas padidina daugiklio vertę per 1.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
1000000 €

2.833 „Neoninis Miestas“ („Neon City™“)
Neon City yra 5 būgnų, 3 eilių žaidimas, kuriame yra Mega Sukimų ir Nemokami Sukimų su Padidintu
Daugikliu.








Žaidimas žaidžiamas su 20 statymų eilių (fiksuotų).
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje.
Visi laimėjimai išmokami už to pačio simbolio derinius aktyvioje eilutėje (iš kairės į dešinę),
išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ simbolį, kurį išsukus bet kurioje būgnų padėtyje išmokamas
laimėjimas
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą
NEMOKAMI SUKIMAI gali būti pakartotinai aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ ypatybės metu.
Mega Sukimai negali būti pakartotinai aktyvinti.




Bonusą ypatybėmis žaidžiama tame pačiame statymo lygyje ir monetų verte kaip ir raunde,
kuriame buvo aktyvuota.
Mega Sukimai negali būti pakartotinai aktyvinti NEMOKAMŲ SUKIMŲ ypatybės metu.

▪SPECIALIOSIOS

FUNKCIJOS

Mega Sukimai
Žaidime yra susidedantys ir žemėjantys simboliai. Kiekvienas susidedančių simbolių atsiradimas
padidina bonusą žaidimo skaičiavimo skaitiklį. Kiekvienas žemėjančių simbolių atsiradimas sumažina
bonusą žaidimo skaičiavimo skaitiklį. Kai bonusą žaidimo skaičiavimo vertė yra 8, dviejų
susidedančių simbolių ištraukimas aktyvina Mega Sukimų bonusą. Mega Sukimų Bonusas
apdovanoja 8 Nemokamais sukimų, kurių metu aktyvuojamas x8 laimėjimo daugiklis.
Nemokami Sukimai su Didėjančiu Daugikliu.
3, 4 ar 5 Scatter Simboliai apdovanoja 10, 15 ar 20 Nemokamų Sukimų atitinkamai. Pradinė
laimėjimo daugiklio vertė yra 1x. Jo vertė padidėja iki x3 po dviejų iš eilės laimingų sukimų
atsiradimo. Bet kokie laimingi sukimai iš eilės padidina vertę iki x9. Nelaimingas sukimas iš naujo
nustato skaitiklį, tačiau, pasiekta daugiklio vertė taikoma iki pasiekiama aukštesnė vertė. Laimėjimo
daugiklio vertė negali būti padidinta.

SPECIALŪS SIMBOLIAI



LAUKINIS SIMBOLIS
WILD simbolis pakeičia visus kitus simbolius išskyrus SCATTER, SUDEDANČIUS ir
MAŽINANČIUS simbolius. WILD simbolis turi savo vertę.





IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
3, 4 ar 5 Scatter Simboliai apdovanoja 10, 15 ar 20 Nemokamų Sukimų atitinkamai.
SCATTER simbolis turi savo vertę.
SUDEDANTYS SIMBOLIAI
Kiekvienas susidedančių simbolių atsiradimas padidina bonusą žaidimo skaičiavimo skaitiklį.
MAŽINANTYS SIMBOLIAI
Kiekvienas žemėjančių simbolių atsiradimas sumažina bonusą žaidimo skaičiavimo skaitiklį.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
125000 €

2.834

„Dievų

Galia:

Panteonas“

(„Power

of

Gods:

The

Pantheon“)

Power of Gods: The Pantheon yra 5 būgnų, 3 eilių, žaidimas, nemokamais Krakeno sukimais, Dzeuso
sukimų bonusu ir Afroditės sukimų bonusu.





Žaidimas žaidžiamas su 20 statymų eilių (fiksuotų).
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje.
WILD yra išmokantis simbolis.

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
Besikaupiantys simboliai






Yra 2 kaupiantys simboliai, kurie padidina bonus žaidimo matuoklis.
Simbolis didinantis Dzeuso Sukimo Matuoklį yra žaibo piktograma. Žaibo simbolis
neatsiranda Krakeno Nemokamų sukimų ir kitų bonus ypatybių metu.
Simbolis, didinantis Afroditės sukimų bonus matuoklį, yra rožės piktograma. Rožės simbolis
neatsiranda Krakeno Nemokamų Sukimų ir kitų bonus ypatybių metu.
Kiekvienas bonus matuoklis gali būti užpildytas iki 5 skaitiklių.

Dzeuso Sukimų Bonus





Užpildžius Dzeuso Sukimų Bonus Matuoklį 5 žaibo ženklais ir gavus dar 6-ają žaibo
piktogramą, skiriamas Dzeuso Sukimų Bonus.
Dzeuso Sukimų Bonus suteikia 5 Nemokamus Sukimus.
Po kiekvieno sukimo iki 6 Wilds atsitiktine tvarka perdengia kitus simbolius.

Afroditės Sukimų Bonus






Užpildžius Afroditės Sukimų Sonus matuoklį 5 rožių žetonais ir gavus dar 6-ają rožės ikoną,
suteikiamas Afroditės Sukimų Bonus.
Afroditės Sukimų Bonus apdovanoja 5 Nemokamais Sukimais.
Po kiekvieno sukimo pašalinami 8 atsitiktiniai simboliai, o simboliai iš viršaus užima jų vietą.
Jei sudaromos kokios nors laimėjimo kombinacijos, laimėjimas surenkamas ir padidėja
laimėjimų skaitiklis. Laimingi simboliai pašalinami, o simboliai iš viršaus užima jų vietą. Tai
tęsiasi tol, kol būgnuose nebėra naujų laimingų kombinacijų.
Suformavus antrą ir iš eilės laimėjimų kombinaciją, laimėjimo daugklis padidėja atitinkamai iki
x2, x3, x5 arba x7. Kai jis pasiekia x7, jo vertė taikoma visiems tolimesniems laimėjimams,
kol būgnu0se nėra laimėtų kombinacijų.

Krakeno Nemokami Sukimai



Ištraukus 3, 4 arba 5 Scatter Simbolius bet kur ant būgnų suteikia atitinkamai 10, 15 arba 20
nemokamų sukimų.





Nemokami Sukimai negali būti pakartotinai aktyvinti Nemokamų Sukimų.
Apskaičiavę laimėjimą po kiekvieno sukimo, būgnai juda viena padėtimi į dešinę. Taigi 5-asis
būgnas pašalinama ir ant 1 būgno ištraukiami nauji simboliai. Tai tęsiasi tol, kol būgnuose
nebėra naujų laimingų kombinacijų.
Kiekvieną kartą iš eilės keičiant būgną, laimėjimo daugiklis padidėja iki x2, x3, x5 arba x7. Kai
jis pasiekia x7, jo vertė taikoma visiems tolimesniems laimėjimams, kol būgnuose nėra
laimėtų kombinacijų.

SPECIALŪS SIMBOLIAI
▪ IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Ištraukus 3, 4 arba 5 Scatter Simbolius bet kur ant būgnų suteikia atitinkamai 10, 15 arba 20
nemokamų sukimų.
▪ LAUKINIS SIMBOLIS
Wild pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus visus specialiuosius simbolius. WILD yra išmokantis
simbolis.
▪ ŽAIBO SIMBOLIS
Simbolis, didinantis Dzeuso Sukimų Bonus.
▪ ROŽĖS SIMBOLIS
Simbolis, didinantis Afroditės Sukimų Bonus.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
145000 €

2.835 „Religijų Medžiotojai ir Tikėjimo Knyga“ („Relic Hunters and the Book of
Faith“)
Relikvijų Medžiotojai™ ir Tikėjimo Knyga yra 6 būgnų, 3 eilių žaidimas turintis 2 Wild simbolius, Bastet
Sukimų Bonusą, Piramidės Bonus ir Nemokamus sukimus su išsiplečiančiu Bonus Simboliu ir
Vaikštančiais Wild.









Žaidimas žaidžiamas su 20 statymų eilių (fiksuotų).
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas statymų eilėje.
Statymų eilės laimėjimai išmokami iš eilės iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.
Laimėjimai už 6 simbolius eilėje išmokami tik vieną kartą.
LAUKINIS simbolis keičiamas į bet kurį kitą, išskyrus IŠSISKLAIDŽIUSĮ
WILD nėra laimingas simbolis.
SCATTER yra išmokantis simbolis.

Besikaupiantys simboliai





Yra 6 besikaupiantys simboliai, kurie padidina bonus žaidimo matuoklius (3 besikaupiantys
simboliai už kiekvieną simbolį).
Simbolis, didinantis Bastet Sukimų Bonus matuoklį, yra katės statulos ikona su 1, 3 arba 10
brangakmeniais.
Simbolis, didinantis Piramidės Tyrinėjimo Bonus matuoklis yra žemėlapio ir kompaso
piktograma su 1, 3 arba 10 brangakmeniais.



Brangakmenių skaičius nustato prie žaidimo matuoklio pridėtų skaitiklių skaičių.



Kiekvienas bonus matuoklis gali būti užpildytas iki 12 skaitiklių.

Akumuliatorių nusausinimo simbolis



Mumijos ikona reiškia akumuliatorių nusausinimo simbolį.



Bonus nusausinimo simbolis atsiranda su 3 arba 10 kaukolių skaitikliais.






Kaukolių skaitiklių skaičius nustato brangakmenių skaitiklių skaičių pašalintą iš bonus žaidimo
matuoklių.
Jei akumuliatorių nusausinimo simbolis nusileidžia ant būgnų 1, 2 arba 3, jis pašalina Bastet
Sukimų Bonus matuoklių skaitiklius.
Jei akumuliatorių nusausinimo simbolis nusileidžia ant būgnų 4, 5 arba 6, jis pašalina Piramidės
Tyrinėjimo Sukimų Bonus matuoklių skaitiklius.
Akumuliatoriai nusausinantys simbolį nepakeičia bonus žaidimo matuoklio jei jie pasiekia 12
skaitiklių.

Akumuliatorių apsaugos simbolis



Deglas akumuliatorių apsaugos simbolį.



Akumuliatorių apsaugos simbolis atsiranda su 10 skaitiklių.






Akumuliatorius nusausinantis simbolis pirma pašalina akumuliatorių apsauginius skaitiklius. Jei
nėra daugiau akumuliatorių apsaugos skaitiklių, akumuliatorių nusausinimo simboliai pašalina
bonus žaidimo skaitiklius.
Jei akumuliatorių apsaugos simbolis nusileidžia ant būgnų 1, 2 arba 3, jis padidina Bastet
Sukimų Bonus matuoklių apsaugos skaitiklius.
Jei akumuliatorių apsaugos simbolis nusileidžia ant būgnų 4, 5 arba 6, jis padidina Piramidės
Tyrinėjimo matuoklių apsaugos skaitiklius.
Akumuliatoriai nusausinantys simbolį nepakeičia bonus žaidimo matuoklio jei jie pasiekia 12
skaitiklių.

Nemokami sukimai su išsiplečiančiu Bonus Simboliu ir vaikštančiais Wild



Traukiant 3, 4, 5 ar 6 Scatter Simbolius aktyvina 10 Nemokamų Sukimų.



Nemokamų sukimų metu, Scatter Simboliai ir kiti specialieji simboliai nepasireiškia.



Prieš žaidžiant Nemokamais sukimais, pasirenkamas atsitiktinis Išsiplečiantis Bonus Simbolis.






Jei išsiplečiantis Bonus Simbolis traukiamas bent ant trijų būgnų, jis išsiplečia ant visų būgnų ir
išmoka ant būgno pozicijos.
Nemokamų sukimų metu, aktyvi Vaikštančių Wild ypatybė.
Kiekvieną kartą kai atsiranda Wild Simbolis, jis juda arba į kairę (nuotykių ieškotojos Wild) arba
į dešinę (nuotykių ieškotojo Wild) su kiekvienu Nemokamu Sukimu.
Jei nuotykių ieškotojo ir ieškotojos Wild susijungia ant būgnų, suteikiami 3 papildomi Nemokami
Sukimai. Specialiai sujungtas Wild pašalinamas iš kito Nemokamo Sukimo.

Bastet Sukimų Bonusas





Užpildžius Bastet Sukimų Bonus matuoklį ir ištraukus katės statula simbolį su 3
brangakmeniais, apdovanojamas Bastet Sukimų Bonusas.
Bastet Sukimų Bonusas aktyvina 5 Nemokamus Sukimus, kurių metu 5 atsitiktinai paskirstyti
Wild Simboliai padengia kitus simbolius.
Nemokamų sukimų metu, Scatter Simboliai ir kiti specialieji simboliai nepasireiškia.

Piramidės Tyrinėjimo Bonusas




Užpildžius Piramidės Tyrinėjimo Sukimų Bonus matuoklį ir ištraukus žemėlapio ir kompaso
simbolį su 3 brangakmeniais, apdovanojamas Piramidės Tyrinėjimo Bonusas.
Piramidės Tyrinėjimo Bonusas aktyvina 4 lygio ‚paimk ir spausk‘ žaidimą. Kurio metu žaidėjas
gali atskleisti laimėjimo daugiklius, kreidtus ir ikonas, kurių pagalba pereinama į kitą lygį.



Visi laimėjimai gauti bonus metu yra sudedami ir išmokami tik pabaigus paskutinį lygį.



Bendras laimėjimas padauginamas iš pasiekto daugiklio tik baigus paskutinį lygį.

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS





IŠSISKLAIDĘS SIMBOLIS
Traukiant 3, 4, 5 ar 6 Scatter Simbolius aktyvina 10 Nemokamų Sukimų.
LAUKINIS SIMBOLIS
Kiekvieną kartą kai atsiranda Wild Simbolis, jis juda arba į kairę (nuotykių ieškotojos Wild)
arba į dešinę (nuotykių ieškotojo Wild) su kiekvienu Nemokamu Sukimu.
Bastet Sukimų Bonusas
Simbolis, didinantis Bastet Sukimų Bonus matuoklį, yra katės statulos ikona su 1, 3 arba 10
brangakmeniais. Bastet Sukimų Bonusas aktyvina 5 Nemokamus Sukimus, kurių metu 5
atsitiktinai paskirstyti Wild Simboliai padengia kitus simbolius.






Piramidės Tyrinėjimo Bonusas
Simbolis, didinantis Piramidės Tyrinėjimo Bonus matuoklis yra žemėlapio ir kompaso
piktograma su 1, 3 arba 10 brangakmeniais. Piramidės Tyrinėjimo Bonusas aktyvina 4 lygio
‚paimk ir spausk‘ žaidimą. Kurio metu žaidėjas gali atskleisti laimėjimo daugiklius, kreditus ir
ikonas, kurių pagalba pereinama į kitą lygį.
Akumuliatorių nusausinimo simbolis
Mumijos ikona reiškia akumuliatorių nusausinimo simbolį.
Akumuliatorių apsaugos simbolis
Deglas akumuliatorių apsaugos simbolį.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,20 €
Maks. 100 €
75000 €

2.836 „Auksinė Ruletė“ („Gold Roulette“)
Pasirinkite žetoną ir atlikite mėgstamiausius statymus.




Trumpai paspauskite mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte vėliausią statymą
Paspauskite ir kurį laiką palaikykite nuspaudę mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte
visus statymus.

Papildomas išdėstymas - lenktynių trasa
Laukai su numeriais ant papildomo išdėstymo, dar vadinami lenktynių trasa, išdėstomi ta pačia tvarka
kaip laukai ant ruletės rato. Šis išdėstymas leidžia greitai lažintis dėl skaičių grupės, esančios šalia
vienas kito, ant vairo. Žetonai dedami į pagrindinius išdėstymo laukus.
Vienu ekrano paspaudimu gali būti atliekami šie statymai:






SERIJA 0/2/3 - Statymas su 9 žetonais, kuriuos sudaro vienas trio statymas su 2 žetonais ant
0/2/3 ir septyni dalinami statymai, kiekvienas su 1 žetonu, ant: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28,
26/29 ir 32/35.
SERIJA 5/8 - Statymas su 6 žetonais, susidedančiais iš šešių padalintų statymų: 5/8, 10/11,
13/16, 23/24, 27/30 ir 33/36, kiekvienas su 1 žetonu.
ORPH - Statymas su 5 žetonais, kuriuos sudaro vienas tiesioginis statymas ant 1 numerio ir
keturi padalijimai: 6/9, 14/17, 17/20 ir 31/34, kiekvienas su 1 žetonu.
ZERO - Statymas su 4 žetonais, kuriuos sudaro vienas tiesioginis statymas ant 26 numerio ir
trys padalijimai:: 0/3, 12/15 ir 32/35, kiekvienas su 1 žetonu.



KAIMYNAS - Mygtukas KAIMYNAS nustato laukų, į kuriuos žetonai bus dedami, kai lažinsis
kaimynai, skaičių. Pasirinkus skaitinį lauką papildomame išdėstyme, žetonai bus dedami į šį
lauką ir į kaimynų laukus, po vieną žetoną kiekviename lauke. Taigi, jei KAIMYNAS reikšmė
yra 3, tada 3 žetonai bus dedami į 3 laukus, po vieną žetoną kiekviename lauke. KAIMYNAS
vertė gali būti nustatyta kaip: 3, 5, 7, 9 ir 11, taigi daug žetonų bus naudojama statant ant
kaimynų.

IŠMOKĖJIMŲ VERTĖS
Juoda / Raudona, Žemesnis / Aukštesnis 18, Nelyginis / Lyginis
2:1
Tuzinai: 1-12, 13-24, 25-36, horizontalūs stulpeliai
3:1
6 skaičiai
6:1
4 skaičiai
9:1
3 skaičiai
12:1
2 skaičiai
18:1
1 skaičius
36:1

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
3600 €

2.837 „Barai ir 7“ („BARs&7s“)
Žaidimo tikslas yra surinkti tris sutampančius simbolius bet kurioje iš 8 išmokų eilučių, kaip aprašyta
mokėjimų lentelėje.





Vienu metu galima laimėti ne daugiau kaip 8 išmokų eilutėse (tačiau dėl žaidimo struktūros
vienu metu negalima laimėti 7 išmokų eilutėse)
Prizas skiriamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o ne už kiekvieną
laimingą eilutę atskirai
Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą.

Bendroji informacija:
Lošimų tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji mažiausio ir didžiausio
statymo suma:
Maks. laimėjimo suma

Lošimų automatų žaidimas
Sukamieji būgnai
Min. 0,10 €
Maks. 100 €
4000 €

