Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DIE-816
UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais
lošimų taisyklės ir stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.1628 ik 2.1656 imtinai. Minėtose
taisyklėse aprašomi tiekėjo „iSoftBet“ 18 (aštuoniolika) (2.1628; 2.1630−2.1646) ir tiekėjo „EGT“
8 (aštuoni) (nuo 2.1647 iki 2.1654) A kategorijos lošimai bei tiekėjo „iSoftBet“ 1 (vienas) (2.1629)
ir tiekėjo „EGT“ 2 (du) (nuo 2.1655 iki 2.1656) stalo lošimai.
Lošimų aprašymai išdėstomi taip:

2.1628 „Perlo Legenda: Laikyk ir Laimėk“ („Pearl Legend: Hold & Win”)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 200 €
205 750 €

„Perlo Legenda: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 būgnų ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus perlo („pearl“) ir
brangakmenių simbolius.
Lošimo tinklelyje atsiradus 5 ar daugiau perlo simboliams aktyvuojama perlų legendos
pakartotinių sukimų („pearl legend respins“) funkcija.

Lošimo funkcijos:
Perlų Legendos Pakartotiniai Sukimai („Pearl Legend Respins“)
•

Iškritus 5 ar daugiau perlų simboliams bus aktyvuota perlų legendos pakartotinių sukimų
funkcija, kuri suteiks 3 pakartotinius sukimus.
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•
•
•
•
•

Šios funkcijos metu bet kokie būgnuose iškritę perlų simboliai išliks toje pačioje vietoje ir iš
naujo nustatys pakartotinius sukimus.
Funkcija baigiama, kai panaudojami visi pakartotiniai sukimai arba visos laisvos vietos
užpildomos perlų simboliais.
Galimos vertės pakartotinių sukimų metu yra tokios (padauginus iš statymo verčių): x1, x2,
x3, x5, x7, x10, x15, x25, x30, x40, x50, x100, x250, x375, x500, x750, x1 000 ir x1 250.
Jei iškris bet kokie perlų simboliai arba bus padidinti iki maksimalios sumos (x1250
padauginus iš viso statymo), patobulinimų funkcijos nebus daromos.
Bet koks daugiklis, laimėtas pakartotinių sukimų metu, bus taikomas galutinei laimėjimo
sumai lošimo pabaigoje.

Būgnų patobulinimas („Reel Boosters“)
•
•

Perlų legendos pakartotinių sukimų metu ant būgnų gali iškristi skirtingi brangakmenių
simboliai.
Surinkus 3 tos pačios rūšies brangakmenių simbolius, aktyvuojama būgnų patobulinimo
funkcija. Maksimalus atrakinamų eilučių skaičius yra 3.

Verčių patobulinimas („Values Boosted“)
•

Surinkus 3 žalius brangakmenių simbolius, visos iškritusios vertės yra padidinamos iki kitos
galimos vertės.

Sukimų patobulinimas („Spins+ Boosted“)
•

Surinkus 3 raudonus brangakmenių simbolius, aktyvuojamas papildomas pakartotinis
sukimas likusiam lošimui, o kaskart iš naujo nustatant skaitiklį, padidinama sukimo suma.

Daugiklių patobulinimas („Multiplier Boosted“)
•
•
•

Surinkus 3 purpurinius brangakmenių simbolius, padidinamas daugiklio lygis.
Už pirmuosius 3 purpurinius brangakmenių simbolius bus skiriamas 2x daugiklis, už kitus 3
– 5x daugiklis, o už 3 galutinius – 10x daugiklis.
Laimėjus 10x daugiklį, lošėjas daugiau negali laimėti jokių kitų purpurinių brangakmenių.

2.1629 „Brangakmenio Ruletė“ („Gem Roulette“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Stalo lošimas
Min. 0.10 €
Maks. 10 €
350 €
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Lošimo taisyklės:
•

•
•
•

Prieš prasidedant lošimui, lošėjas turi pasirinkti pageidaujamą žetonų vertę. Pasirinkus žetono
vertę, ji išlieka pasirinkta tol, kol lošėjas nusprendžia ją pakeisti. Tai reiškia, jog lošėjas gali
lošti ta pačia statymo verte negrįžtant prie žetonų krūvos.
Norint pašalinti paskutinį statymą, lošėjas gali spustelėti mygtuką ATŠAUKTI.
Norint padvigubinti statymą, lošėjas gali spustelėti mygtuką DVIGUBAS. Tai padvigubina
visus ant stalo atliktus statymus. Statymai negali būti pašalinti, jei kamuoliukas vis dar rieda.
Pasirinkus norimą žetono vertę ir padėjus jį ant norimo skaičiaus, lošėjas turi paspausti
mygtuką SUKTI, kuris pradeda sukti ruletės ratą.

Statymai:
Vidiniai statymai
•
•
•

•

•

Tiesiai aukštyn („Straight Up“) – 1 skaičius – Išmoka 35:1 – lošėjas gali statyti ant bet
kokio skaičiaus uždedant žetonus tiesiai ant skaičiaus.
Padalytas („Split“) – 2 skaičiai – Išmoka 17:1 – lošėjas gali statyti ant dviejų skaičių,
naudojant tą pačią pastatytą sumą, uždedant žetoną ant eilutės, skiriančios šiuos du skaičius.
Gatvė („Street“) – 3 skaičiai – Išmoka 11:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą, lošėjas gali
statyti ant trijų skaičių, uždedant žetonus ant ruletės stalo išorinės viršutinės linijos – virš šių
ruletės stalo skaičių: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ir 36.
Kampinis („Corner“) − 4 skaičiai – Išmoka 8:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą, lošėjas
gali statyti ant keturių skaičių, uždedant žetonus kampuose, kuriuose „susitinka“ šie keturi
numeriai. Pvz., centriniame taške, kuriame „susitinka“ ruletės skaičiai 4, 5, 7 ir 8.
Šešių eilių („Six Line“) – 6 skaičiai – Išmoka 5:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą, lošėjas
gali atlikti „Six Line“ statymą (tai reiškia, kad lošėjas gali statyti ant šešių skirtingų skaičių
dviejose gretimose trijų skaičių eilėse, vadinamose „gatvėmis“), uždedant žetonus ant
išorinės viršutinės linijos, kuri susikerta su linija, dalijančia šias dvi „gatves“.

Išoriniai statymai
•

•

Stulpelis („Column“) – 12 skaičių – Išmoka 2:1 – kiekvieno stulpelio, sudaryto iš trijų
skaičių, apačioje yra langelis, pažymėtas „2 su 1“. Lošėjas gali statyti ant bet kurio iš trijų
stulpelių, uždedant žetonus ant langelių, pažymėtų „2 su 1“. Lošėjas laimi, jei iškritęs ruletės
skaičius bus ant stulpelio, ant kurio atliko statymą. Laimėjimai išmokami pagal santykį 2:1;
„Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.
Tuzinas („Dozen“) – 12 skaičių – Išmoka 2:1 – lošėjas gali statyti ant dvylikos skaičių
grupės, uždedant žetonus ant vieno iš trijų langelių, pažymėtų „1-as 12“, „2-as 12“ arba „3ias 12“. Jei vienas iš lošėjo 12 skaičių yra būtent tas skaičius, prie kurio sustojo ruletės
kamuoliukas, lošėjui išmokama pagal santykį 2:1; „Ruby & Diamond“ skaičiai yra
pralaimėjimo skaičiai.
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•
•
•
•
•
•

Raudonas („Red“) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame raudonos
spalvos deimantu. „Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.
Juodas („Black“) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame juodos
spalvos deimantu. „Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.
Lyginis („Even“) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame užrašu
LYGINIS. „Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.
Nelyginis („Odd“) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame užrašu
NELYGINIS. „Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.
Pirma pusė („First half“) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame „1
su 18“. „Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.
Antra pusė („Second half“) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame
„19 su 36“. „Ruby & Diamond“ skaičiai yra pralaimėjimo skaičiai.

Lošimo funkcijos:
Brangakmenio Statymas („Gem Bet“)
•
•

•
•
•

Kiekvienas brangakmenio statymas pastato 5 žetonus esamu metu pasirinktos vertės ir
uždengia „Ruby“ ir „Diamond“ skaičius ant rato.
Kai pastatomas pradinis brangakmenio statymas, lošėjas gali pridėti daugiau statymų iki
didžiausio leistino, naudojant tą pačią žetonų vertę arba kitą vertę. Kiekvieną kartą lošėjui
nuspaudus dalį brangakmenio statymo, automatiškai pastatomi 5 esamu metu pasirinktos
vertės žetonai.
Iškritus skaičiui „Diamond“, aktyvuojama premijos rato („Bonus wheel“) funkcija, kuri
suteikia nuo 10 iki 1000 žetonų.
Iškritus skaičiui „Ruby“, aktyvuojama premijos rato – rubino premijos“ („Bonus Wheel Ruby Bonus“) funkcija, kuri suteikta nuo 10 iki 500 žetonų.
Žetono vertė bet kuriame premijos rate bus visa suma, pastatyta brangakmenio statymo
dalyje, padalinta iš 5.

2.1630 „Moriaričio Mega Keliai“ („Moriarty Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 200 €
212 765 €

„Moriaričio Mega Keliai“ – 2-7 būgnų, 3-7 eilučių ir 117649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
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•
•

•
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“),
paslapties („mystery“) arba specialiuosius Šerloko („Sherlock“) bei Vatsono („Watson“)
simbolius. Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
Paslapties simboliai virsta bet kokiu simboliu, išskyrus laukiniu, premijos, Šerloko arba
Vatsono simboliais. Paslapties simbolis iškrenta tik Vatsono būgnuose.
Šerloko ir Vatsono simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų funkcijoje arba Moriaričio
būgnuose.
Horizontali stebėjimo priemonė, esanti virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršaus prideda simbolį prie
kiekvieno būgno, virš kurio ji yra.
Simboliai laimingose kombinacijose sprogsta, o jų vietas užpildo naujai iškritę simboliai. Šis
procesas tęsiasi iki kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Laimintys simboliai horizontalioje viršutinėje stebėjimo priemonėje bus pakeisti simboliais,
perstumiamais iš dešinės į kairę.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•
•
•

•
•

3 ar daugiau premijos simbolių atsiradusių būgnuose aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Už kiekvieną papildomą premijos simbolį skiriami 5 papildomi nemokami sukimai
(maksimaliai iki 30).
Nemokamų sukimų funkcijos metu lošiama tik su Moriaričio būgnais, o Šerloko ir Vatsono
– lieka užrakinti.
Surinkus 3 Šerloko arba Vatsono specialiuosius simbolius funkcijos metu, viršutinėje
stebėjimo priemonėje, aktyvuojamas papildomo sukimo būgnas su atitinkamu daugikliu. Gali
aktyvuoti ir abu būgnus vienu metu, tokiu atveju, pirmiausia lošiama su Vatsono būgnais ir
tik tuomet su Šerloko. Pasibaigus specialiųjų būgnų aktyvumui jie lieka užrakinti iki kol
lošėjas surenka papildomu 3 specialiuosius būgnus ir vėl aktyvuoja funkciją.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai, kai iškrenta 3 premijos simboliai.
Neribotas daugiklis yra aktyvus nemokamų sukimų funkcijos metu. Po kiekvieno laimėjimo
daugiklis padidės 1x.

Moriaričio statymas
•

•

Nusipirkus Moriaričio statymo funkcija, kuri kainuoja 150x viso statymo, garantuotai
aktyvuojama Moriaričio nemokamų sukimų super premija („Moriarity Free Spins Super
Bonus“) su 3, 4, 5 arba 6 sklaidos („scatter) simboliais.
Už 3 sklaidos simbolius suteikiama 15 nemokamų sukimų, o papildomi 5 sukimai skiriami
už kiekvieną papildomai iškritusį sklaidos simbolį.
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2.1631 „Rojalis Su Sūriu Mega Keliai“ („Royale with Cheese Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 200 €
250 000 €

„Rojalis Su Sūriu Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

•
•

•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) arba
paslapties („mystery“) simbolius. Laukiniai simboliai atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose
horizontalioje stebėjimo priemonėje.
Paslapties simbolis gali atsirasti atsitiktine tvarka. Visi paslapties simboliai gali pavirsti tuo
pačiu simboliu, išskyrus laukinį ir premijos simbolius.
3 premijos simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja „surink savo burgerį“ premijos
(„Build your Burger Bonus“) lošimą. Papildomas nemokamas sukimas pridedamas už
kiekvieną papildomi atsiradusį premijos simbolį.
Horizontali stebėjimo priemonė, esanti virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršaus prideda simbolį prie
kiekvieno būgno, virš kurio ji yra.
Simboliai laimingose kombinacijose sprogsta, o jų vietas užpildo naujai iškritę simboliai. Šis
procesas tęsiasi iki kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Laimintys simboliai horizontalioje viršutinėje stebėjimo priemonėje bus pakeisti simboliais,
perstumiamais iš dešinės į kairę.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•

•

Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota keliais būdais:
o Jeigu ekrane atsiranda 3 ar daugiau premijos simbolių, aktyvuojama „surink savo burgerį“
premijos funkcija. Už papildomą premijos simbolį skiriamas papildomas 1 nemokamas
sukimas.
o 5 simbolių sprogimai iš eilės taip pat aktyvuoja „surink savo burgerį“ premijos funkciją,
kuri suteikia papildomą nemokamą sukimą.
Nemokami sukimai lošiami pasibaigus „surink savo burgerį“ premijos funkcijai.
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•

Nemokamų sukimų lošimas gali būti iš naujo aktyvuotas, kai 3 sklaidos („scatter“) simboliai
iškrenta viršutinėje stebėjimo priemonėje, kuri suteikia +5 nemokamus sukimus.

Surink savo burgerį premija („Build your Burger Bonus“)
•

•

Funkcijos metu lošėjas renkasi ingredientus ir gamina savo burgerį. Už kiekvieną pasirinkimą
gali būti skiriamas vienas iš šių:
o Papildomi nemokami sukimai;
o Didesnis pradinis daugiklis;
o Didesnis laimėjimo būdų skaičius (1000, 2000, 10 000 arba 117 649);
o Pašalinti simboliai;
Pirmasis automatiškai parinktas pasirinkimas atvers bandelę, suteikiančią +1 nemokamą
sukimą. Daugiklis prasideda nuo x1, o laimėjimo būdai prasideda nuo 324. Lošėjas turi surasti
paskutinę bandelę, kad funkcija baigtųsi ir lošėjas pereitų į nemokamų sukimų lošimą.

2.1632 „Dvigubas Auksinis Buivolas“ („Golden Buffalo Double Up“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 200 €
239 920 €

„Dvigubas Auksinis Buivolas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)
simbolį. Laukiniai simboliai atsiranda 2, 3 arba 4 būgnuose, ir tik po vieną simbolį ant būgno.
Sklaidos simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje ir aktyvuoti premijos rato („Bonus
wheel“) funkciją:
o 3 sklaidos simboliai suteikia 1 premijos rato sukimą;
o 4 sklaidos simboliai suteikia 2 premijos rato sukimus;
o 5 sklaidos simboliai suteikia 3 premijos rato sukimus.

Lošimo funkcijos:
Dvigubas Šoninis Statymas („Diuble up Side Bet“)
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•
•
•

Pasirinkus dvigubo („double up“) funkciją, kiekvieno sukimo kaina padvigubės.
Visi sklaidos simboliai padvigubės ir iškris visiškai arba iš dalies, kad padėtų aktyvuoti
premijos rato funkciją.
Dvigubo funkcija nepadidina jokių simbolių ar piniginių prizų išmokos verčių.

Premijos ratas („Bonus wheel“)
•
•
•
•

3 ar daugiau sklaidos simbolių, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja premijos rato funkciją.
Kiekvieną kartą pasukus premijos ratą skiriamas piniginis prizas arba nemokami sukimai.
Kelių premijos rato sukimų atveju skiriami kiekviename sukime laimėti prizai.
Visi prizai, laimėti premijos rato funkcijos metu, pridedami prie likučio funkcijos pabaigoje.
Kiekviename premijos rato sukime lošėjas laimės vieną iš šių 8 variantų:
o Piniginių prizų – „GRAND“ 20 000 monetų, „MAJOR“ 2 000 monetų, „MINI“ 1 000
monetų
o Nemokamų sukimų – 15, 12, 10 arba 8.

Nemokami sukimai
•
•
•
•

Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti tik premijos rato funkcijos metu.
Nemokamų sukimų metu auksinio buivolo („golden buffalo“) didžiausios išmokos simbolis
pasirodo atskirai arba sublokuotas.
Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai atsitiktine tvarka gali būti x2 arba x3 ir padidinti
bet kuriuos laimėjimus, į kuriuos įeina.
Už kiekvieną papildomą sklaidos simbolį suteikiami papildomi nemokami sukimai.

Funkcijos pirkimas
•

Pasirinkus funkcijos pirkimą, kuris kainuoja 100x bendro statymo, garantuotai aktyvuojamas
premijos rato lošimas.

2.1633 „Karštas Sukimas Mega Keliai“ („Hot Spin Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 200 €
239 920 €

„Karštas Sukimas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
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Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolį. Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
Premijos rato („Bonus wheel“) simbolis bet kurioje būgnų vietoje gali suteikti karštų
nemokamų sukimų premijos pirkimo („Hot Spin Free Spins Bonus Buy) funkciją.
Simboliai laimingose kombinacijose sprogsta, o jų vietas užpildo naujai iškritę simboliai. Šis
procesas tęsiasi iki kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Laimintys simboliai horizontalioje viršutinėje stebėjimo priemonėje bus pakeisti simboliais,
perstumiamais iš dešinės į kairę.

Lošimo funkcijos:
Karšto sukimo ratas („Hot Spin Wheel“)
•

Bet kuris atsitiktinis sukimas gali pavirsti karštu sukimu („hot spin“) ir aktyvuoti vieną iš 10
rato modifikatorių:
o Laukinis („Wild“) – suteikia 5-8 atsitiktinius laukinius simbolius;
o Super Laukinis („Super Wild“) – suteikia 8-12 laukinių simbolių;
o Sinchronizuotas („In Sync“) – iki 3 būgnų gali suktis sinchronizuotai ir suteikti to paties
simbolio ta pačią sumą;
o Super Sinchronizuotas („Superi In Sync“) – iki 6 būgnų gali sukti sinchronizuotai;
o Laukiniai Būgnai („Wild Reels“) – 2, 3 arba 4 atsitiktiniai būgnai virsta laukiniais
būgnais;
o Super Laukiniai Būgnai („Super Wild Reels“) – gali suteikti 2x, 3x arba 5x daugiklį;
o Paslapties simbolis („Mystery symbols“) – suteikia nuo 6 iki 10 paslapties simbolių, kurie
turi iškristi ant būgnų, kad transformuotųsi į vieną iš kitų išmokų simbolių, išskyrus
premijos rato simbolį;
o Super Paslaptie ssimbolis („Super Mystery symbols“) - suteikia nuo 6 iki 16 paslapties
simbolių;
o Maksimalūs mega keliai („Max Megaways“) – užtikrina, kad visuose būgnuose iškristų
maksimali simbolių suma, suteikianti didžiausią laimėjimo būdų skaičių;
o Premijos aktyvavimas („Bonus Trigger“) – suteikia momentinę nemokamų sukimų
premijos aktyvavimo („Free Spins Bonus Trigger“) funkciją.

Nemokamų sukimų premija („Free Spins Bonus“)
•

Aktyvavus nemokamų sukimų premijos funkciją, lošėjas gali pasirinkti savo nemokamų
sukimų sumą ir pradinį daugiklio lygį:
o 15 nemokamų sukimų ir pradinį 1x daugiklį;
o 10 nemokamų sukimų ir pradinį 3x daugiklį;
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•

o 5 nemokamus sukimus ir 5x daugiklį;
o Paslaptingas pasirinkimas („Mystery Choice“) – gali suteikti bet kur nuo 5 iki 15 sukimų
su bet kokiu daugikliu nuo 1x iki 5x.
Neribotas laimėjimo daugiklis yra aktyvus nemokamų sukimų lošime. Pasirinkus savo
pradinį daugiklio lygį, po kiekvieno simbolių sprogimo laimėjimo, nemokamų sukimų metu
daugiklis padidinamas 1x. Naujas daugiklis bus taikomas sekančiam nemokamų sukimų
laimėjimui.

Funkcijos pirkimas
•

Lošėjas gali pirkti vieną karšto sukimo funkciją už 20x bendro statymo arba karštų
nemokamų sukimų premijos pirkimo („Hot Spin Free Spins Bonus Buy“) funkciją už 100x
bendro statymo.

2.1634 „Piramidės Išmokėjimai“ („Pyramid Pays“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 300 €
138 000 €

„Piramidės Išmokėjimai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“)
simbolį. Laukiniai simboliai atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir tik po vieną per sukimą.
Lošimo ekrane viršutiniame dešiniajame kampe yra piramidės diagramos (pyramid diagram“)
laukelis, kurį paspaudus piramidė padidinama ir rodomos vertės, kurias galima laimėti
piramidės išmokėjimo funkcijos („pyramid pays“) metu.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•

Bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų vietoje atsiradęs sklaidos simbolis aktyvuoja 15 nemokamų
sukimų.
Nemokamų sukimų metu atsiradę sklaidos simboliai taip pat gali aktyvuoti piramidės
išmokėjimų funkciją bei suteikti 1 papildomą nemokamą sukimą.
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•

Jei piramidės išmokėjimų funkcija aktyvuojama su padidintu sklaidos („booster scatter“)
simboliu 5 būgne, visi piramidės prizai padvigubinami.

Piramidės išmokėjimai („Pyramid pays“)
•
•
•

•
•
•

Galima aktyvuoti tik nemokamų sukimų lošimo metu su sklaidos simboliais ant 1, 3 ir 5
būgnų.
Piramidės išmokėjimų funkcija atsitiktinai suteikia vieną iš piramidės prizų. Piramidės prizai
rodomi kaip vertės, padidinančios bendrą statymą.
Nemokamų sukimų metu aktyvuojami devyni piramidės segmentai su prizais ir atsitiktinai
parenkamas bei apšviečiamas vienas piramidės segmentas. Apšviesta vieta gali padvigubinti
visus piramidės prizus.
Lošėjui laimėjus apšviestą segmentą, visos piramidės vertės padvigubės prieš lošėjui
susirenkant sukimo laimėjimus.
Lošėjui laimėjus segmentą piramidės išmokėjimo funkcijos metu tas segmentas taps
neaktyvus iki nemokamų sukimų pabaigos.
Piramidės išmokėjimų funkcija gali būti aktyvuota keletą kartų per nemokamų sukimų
lošimą.

Ultra statymas („Ultra Bet“)
•
•
•

Paspaudus ultra statymo mygtuką, lošėjas gali lošti 50 žaidimų už 50x statymo sumą.
Ultra statymo lošime lošėjas renkasi žvaigždes, kurios turi papildomus prizus. Žvaigždės
prizai renkami ultra statymo metu, o 5 ar daugiau žvaigždžių suteikia rodomą daugiklio prizą.
Bet kokios aktyvuotos premijos bus išsaugotos ir lošiamos atlikus 50 sukimų. Tuomet lošime
ekrane bus parodytas bendras lošėjo laimėjimas.

2.1635 „Laukinis Plaktukas Mega Keliai“ („Wild Hammer Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 300 €
138 000 €

„Laukinis Plaktukas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 117649 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
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•
•
•
•

Simboliai laimingose kombinacijose sprogsta, o jų vietas užpildo naujai iškritę simboliai. Šis
procesas tęsiasi iki kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Laimintys simboliai horizontalioje viršutinėje stebėjimo priemonėje bus pakeisti simboliais,
perstumiamais iš dešinės į kairę.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus laukinio plaktuko
premijos („wild hammer bonus“) simbolį.
Sutampantys simboliai pakeičiami į laukinius simbolius.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•

•

4 premijos („bonus“) simboliai aktyvuoja laukinio plaktuko nemokamus sukimus („wild
hammer free spins“).
Prasidėjus funkcijai, lošėjas gali rinktis:
o 10 nemokamų sukimų su 1x daugikliu;
o 8 nemokamus sukimus su 3x daugikliu;
o 5 nemokamus sukimus su 5x daugikliu
o Paslaptingą galimybę („Mystery chance“) – suteikia 5, 8 arba 10 nemokamų sukimų su
1x, 3x arba 5x daugikliu.
Funkcijos metu galioja neribotas laimėjimo daugiklis. Po kiekvieno laimėjimo daugiklis
padidėja vienu kartu. Naujas daugiklis bus taikomas sekančiam nemokamam sukimui.

Laukinio plaktuko statymas („Wild Hammer Bet“)
•
•

Lošėjas gali nusipirkti laukinio plaktuko statymo funkciją už 75x viso statymo.
Ši funkcija garantuotai aktyvuoja laukinio plaktuko nemokamų sukimų lošimą.

2.1636 „Burtininko Paslaptys“ („Secrets of the Sorcerer“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 250 €
167 845 €

„Burtininko Paslaptys“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
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•
•

Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda tik nemokamų lošimų („free games“) funkcijos metu ir
suteikia 2 nemokamus lošimus.
Bet kuriuo lošimo metu gali būti aktyvuota paslapčių priedangos („secrets undercovered“)
funkcija, suteikianti didįjį laimėjimą arba nemokamų lošimų premijos („free games bonus“)
funkciją.

Lošimo funkcijos:
Nemokamų lošimų premija („Free Games Bonus“)
•
•
•

3 nuodų premijos („bonus potion“) simboliai, atsiradę 2, 3 ir 4 būgnuose, aktyvuoja
nemokamų lošimų premijos funkciją.
Funkcijos metu, lošėjas gali rinktis savo gėrimą ir pradėti aukso paiešką.
Nemokamų lošimų metu bet kokie simboliai verdant gėrimą yra laukiniai. Jie rodomi kaip
auksiniai simboliai ir gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus papildomus nuodų
(„additional potion“) simbolius.

Premijos galimybė („Bonus Chance“)
•
•
•
•

Funkcijos metu lošėjas gauna 2 nuodų premijos simbolius, kad padidintų galimybę aktyvuoti
premijos galimybės matuoklio („bonus chance meter“) funkciją.
Bet kuriuo metu lošėjas gali pasukti ratą, kad gautų galimybę aktyvuoti premiją.
Kiekvienas rato sukimas kainuoja 1x dabartinę statymo sumą. Po kiekvieno sukimo ratas vėl
nustatomas į 0 padėtį.
Kiekvieną kartą kai iškrenta 2 premijos nuodų simboliai, užpildomas 1% matuoklio.

2.1637 „Keturių Pabaisų Legenda“ („Legend of the Four Beasts“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 250 €
212 000 €

„Keturių Pabaisų Legenda“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
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•

•

Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus keturių pabaisų
legendos sklaidos („legend of the four beasts scatter“) simbolius. Laukiniai simboliai gali
atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose. Kiekviena lošimo laukelyje atsiradęs laukinis simbolis
išsiplečia vertikaliai ir horizontaliai.
Auksinis laukinis („Golden wild“) simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų lošimo metu
ir pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus keturių pabaisų legendos sklaidos simbolį.
Kiekvienas lošimo laukelyje atsiradęs auksinis laukinis simbolis išsiplečia vertikaliai ir
horizontaliai bei padidina laimėjimo daugiklį vienu kartu. Auksiniai laukiniai simboliai gali
atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•

3 ar daugiau keturių pabaisų legendos sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų
funkciją:
o 5 keturių pabaisų legendos sklaidos simboliai aktyvuoja 20 nemokamų sukimų;
o 4 keturių pabaisų legendos sklaidos simboliai aktyvuoja 15 nemokamų sukimų;
o 3 keturių pabaisų legendos sklaidos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.

Ultra Statymas („Ultra Bet“)
•
•

Paspaudęs ultra statymo mygtuką, lošėjas gali lošti 50 lošimų už 50x statymą.
Funkcijos metu surinktos žvaigždės suteikia papildomus prizus. Surinkus 5 ar daugiau
žvaigždžių funkcijos metu suteikiamas daugiklio prizas.

2.1638 „Auksinė Galina“ („Golden Gallina“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.30 €
Maks. 300 €
197 000 €

„Auksinė Galina“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 243 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:

•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
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•
•

Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolius.
Bet kuris auksinio kiaušinio („golden egg“) simbolis atsiradęs būgnuose aktyvuoja laimėjimo
daugiklį. Daugikliai padidina vienas kitą iki 243x. Auksinio kiaušinio simbolis taip pat yra
laukinis simbolis, kuris gali pakeisti kitus simbolius.

Lošimo funkcijos:
Auksinės Galinos sukimas („Golden Gallina Spin“)
•

Auksinės Galinos sukimo funkcija gali būti aktyvuota atsitiktine tvarka bet kuriuo
pagrindinio sukimo metu, kuriame gali iškristi tik 3 auksinio kiaušinio simboliai.

Nemokami sukimai
•
•

3 premijos simboliai, atsiradę 1, 3 ir 5 būgnuose, aktyvuoja 8 nemokamus sukimus.
Lošimo tinklelyje atsiradęs laukinis auksinio kiaušinio simbolis aktyvuos 2x laimėjimo
daugiklį. Jei tuo pačiu metu iškris antras toks simbolis, daugiklis padidės iki 3x.

Auksinis statymas („Golden Bet“)
•
•

Auksinio statymo funkcija kainuoja 50x viso statymo sumos.
Ši funkcija garantuotai aktyvuoja nemokamų sukimų premijos („free spins bonus“) lošimą.

2.1639 „Karalius Tironas Mega Keliai“ („Tyrant King Megaways“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 300 €
250 000 €

„Karalius Tironas Mega Keliai“ – 6 būgnų ir 200 704 laimėjimo būdų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilutėse,
išmokama tik už didžiausią laimėjimą.
Laukinis (‚Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“)
simbolį. Laukiniai simboliai gali atsirasti tik 2 ir 5 būgnuose.
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•
•
•
•
•

4 laukiniai simboliai atsiradę būgnuose aktyvuoja laukinio tirono pakartotinius sukimus
(„wild tyrant respins“).
Premijos („Bonus“) simbolis gali atsirasti tik viename būgne. 4 premijos simboliai atsiradę
būgnuose aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Simboliai laimingose kombinacijose sprogsta, o jų vietas užpildo naujai iškritę simboliai. Šis
procesas tęsiasi iki kol nebelieka laiminčių kombinacijų.
Laimintys simboliai horizontalioje viršutinėje stebėjimo priemonėje bus pakeisti simboliais,
perstumiamais iš dešinės į kairę.
Lošimo tinklelyje taip pat yra horizontali stebėjimo priemonė, esanti 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršuje,
kuri prideda simbolį prie kiekvieno būgno, virš kurio ji yra.

Lošimo funkcijos:
Laukinio Tirono Pakartotiniai Sukimai („Wild Tyrant Respins“)
•
•
•
•
•
•

Kai lošimo tinklelyje atsiras tik laukiniai simboliai, bus suteikti 3 pakartotiniai sukimai.
Ši funkcija lošiama ik 2-5 būgnuose ir neapima viršutinės arba apatinės stebėjimo priemonės.
1, 6 būgnai ir viršutinės / apatinės stebėjimo priemonės užrakinamos.
Bet kuris iškritęs laukinis simbolis išlieka savo pozicijoje ir atstato pakartotinių sukimų
skaičių.
Laukinio būgno daugikliai yra lygūs ant būgno iškritusių laukinių simbolių skaičiui.
Kai išnaudojami visi pakartotiniai sukimai, atrakinami juos aktyvavę simboliai ir išmokami
susidarę laimėjimai.
Laukinio tirono sukimai gali būti aktyvuoti tiek pagrindinio, tiek nemokamų sukimų lošimo
metu. Jei laukinio tirono sukimai aktyvuojami nemokamų sukimų lošime, visi laimėjimai
padauginami iš esamo daugiklio lygio tame sukime, kuris aktyvavo funkciją.

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•
•

4 premijos simboliai gali aktyvuoti 10 nemokamų sukimų.
Prie apačios pridedama horizontalioji stebėjimo priemonė, padidinanti laimėjimo būdų
skaičių.
Nemokamų sukimų lošime metu yra aktyvus neribotas laimėjimo daugiklis, prasidedantis nuo
1x.
Po kiekvieno simbolių griūties laimėjimo, daugiklis padidėja vienu kartu.
Naujas daugiklis taikomas sekančiam nemokamam sukimui.
Už kiekvieną funkcijos metu iškritusį premijos simboli suteikiamas papildomas nemokamas
sukimas.

2.1640 „Išorinis Auksas: Laikyk ir Laimėk“ („Outback Gold: Hold & Win“)
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 250 €
187 340 €

„Išorinis Auksas: Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•

•

•

Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda visuose būgnuose ir kaip simbolių grupė. Laukinis
simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus aukso („gold“), platinos („platinum“),
specialų („special“) simbolius.
5 ar daugiau auksinės monetos („gold coin“) simboliai bet kurioje lošimo laukelio vietoje
aktyvuoja išorinio aukso laikyk ir laimėk pakartotinius sukimus („Outback Gold Hold & Win
Respins“).
Platininės monetos („Platinum coin“) simbolis aktyvavęs funkciją prideda daugiklį prie
išorinio aukso laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų. Pradinis daugiklis – 1x.

Lošimo funkcijos:
Išorinio Aukso Laikyk Ir Laimėk Pakartotinius Sukimus („Outback Gold Hold & Win Respins“)
•
•
•
•

•
•

Surinkus 5 ar daugiau auksinės monetos simbolių aktyvuojama funkcija, kuri suteikia 3
pakartotinius sukimus.
Funkciją taip pat galima aktyvuoti su platininės monetos simboliais.
Platininės monetos simboliai nėra aktyvūs šios funkcijos metu.
Maži („minor“), dideli („major“) ir didieji specialūs („grand special“) monetos simboliai gali
atsirasti tik kaip tie, kurie aktyvuoja funkciją:
o Maži simboliai – 20x bendro statymo;
o Dideli simboliai – 200x bendro statymo;
o Didieji – 1000x bendro statymo.
Jei pakartotinių sukimų skaičius lieka 0, funkcija pasibaigia ir suteikiamas laimėjimas.
Auksinės monetos simbolio vertės yra atsitiktinės nuo 1x iki 2500x statymo.

Žaibo modifikatoriai („Lightning Links“)
•
•

Bet kuriame būgne atsitiktinai pasirodęs žaibo modifikatorius praneš apie specialų laimėjimą.
Lošimo metu, žaibo modifikatorius gali trenkti į būgnus ir suteikti didįjį laimėjimą arba
Išorinio Aukso Laikyk Ir Laimėk Pakartotinius Sukimus.
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Išorinio Aukso Premijos Pirkimas („Outback Gold Bonus Buy“)
•
•

Premijos pirkimo funkcija kainuoja 50x viso statymo.
Aktyvavus premijos pirkimo funkciją garantuotai suteikiami aukso laikyk ir laimėk
pakartotiniai sukimai.

2.1641 „Van Der Laukinė ir Įstatymų Ribos“ („Van Der Wilde and the Outlaws“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 100 €
220 675 €

„Van Der Laukinė ir Įstatymų Ribos“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Arklių simboliai bet kurio pagrindinio lošimo sukimo metu gali perbėgti pro būgnus ir suteikti
30x statymo ar daugiau laimėjimą.
Sklaidos („scatter“) simboliai taip pat yra laukiniai („wild“) simboliai ir gali pakeisti visus
kitus simbolius.
Bet kuris laimėjimas su sklaidos laukiniu („scatter wild“) simboliu gali išplėsti laimėjimus.
3 ar daugiau sklaidos simbolių bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja nemokamus sukimus.

Lošimo funkcijos:
Išplečiantys laimėjimai
•
•

•

•
•

Bet kurie simboliai, sudarantys laimėjimą su sklaidos laukiniais simboliais, lemia
išsiplečiančius laimėjimus.
Aktyvavus šią funkciją, išmokamas pirminis laimėjimas, tuomet bet kurie laimėjimą
sudarantys simboliai išsiplečia ir padengia visą būgną, išskyrus laukinius simbolius,
išmokami nauji laimėjimai.
Jei keli skirtingi laimintys simboliai sudaro pirminį laimėjimą su laukiniu simboliu,
aktyvuojami keli išsiplečiantys laimėjimai, kurie atsiranda vienas po kito, pradedant nuo
didžiausio laimėjimo.
Tas pats simbolis keliose laimėjimo eilutėse išsiplečia tik vieną kartą.
Išsiplečiantys laimėjimai susideda tik iš pirminių laimėjimų.

Nemokami sukimai
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•
•
•
•

Aktyvavus nemokamų sukimų lošimą, sukimai gali suteikti vieną iš nemokamų sukimų
lošimą arba super sukimų („supers pins“) funkciją.
Yra 4 nemokamų sukimų lošimai – Van Der Laukinė („Van der Wilde“), Bony Kasidy
(„Bonney Cassidy“, Raumeningasis Buivolas („Buffalo Butch“) ir Pašėlęs Šuo („Mad Dog“).
Super simboliui („Super symbol“) nereikalingas laukinis simbolis, kad išsiplėstų.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai ir suteikti papildomus 8 nemokamus
sukimus.

Super sukimai („Super Spins“)
•
•
•

Lošėjui suteikiami 5 super sukimai, lošiami su nauju būgnų rinkiniu, kuriame yra 4 atviri
langeliai.
Super sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai ir suteikti 5 papildomus super sukimus.
3 ar daugiau sklaidos simbolių iš naujo aktyvuoja super sukimų lošimą.

2.1642 „Drakulos Nuotakos Laikyk ir Laimėk“ („Brides of Dracula Hold & Win“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.25 €
Maks. 250 €
241 600 €

„Drakulos Nuotakos Statyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3-6 eilučių ir 25 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
Laukinis („Wild”) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį.
Lošimo funkcijos:
Drakulos Nuotakų Pakartotiniai Sukimai („Brides of Dracula Respins“)
•
•

•

Iškritus 5 ar daugiau sklaidos simbolių ant būgnų, aktyvuojama Drakulos nuotakų
pakartotinių sukimų funkcija.
Funkcijos pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai, o bet kokie sklaidos simboliai,
atsiradę funkcijos metu, bus užlaikyti savo pozicijose bei iš naujo aktyvuos pakartotinius
sukimus.
Pakartotinių sukimų funkcija baigiama, kai nebelieka sukimų arba visos galimos lošimo
tinklelio pozicijos užpildomos sklaidos simboliais.
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•
•
•

Funkcijos metu gali atsirasti skirtingi brangakmenių simboliai.
Galimos vertės pakartotinių sukimų metu yra tokios, padaugintos iš statymo vertės: x1, x2,
x3, x4, x5, x10, x15, x20, x25, x50, x100, x250, x500, x750 ir x1000 .
Bet koks pakartotinių sukimų metu laimėtas daugiklis bus taikomas galutinei laimėjimo
sumai lošimo pabaigoje.

Būgnų Padidinimas („Reels Booster“)
•
•
•

Drakulos nuotakų pakartotinių sukimų funkcijos metu gali atsirasti skirti brangakmenių
(„gems“) simboliai.
Surinkus 3 to paties tipo brangakmenių simbolius, aktyvuojama būgnų padidinimo funkcija,
kuri atrakina papildomą lošimo tinklelio eilutę (maksimaliai galima atrakinti 3 eilutes).
Jei iškrenta bet koks sklaidos simbolis arba padidinamas iki didžiausios sumos (x1000
padauginus iš viso statymo), neatliekamas joks padidinimas.

Verčių Padidinimas („Values Boosted“)
•

Surinkus 3 žalius brangakmenius („Green Gems“), visos iškritusios vertės padidinamos iki
kitos galimos vertės.

Pinigų Padidinimas („Cash Boosters“)
•
•

Lošėjas gali surinkti daugiausia 3 kartus pakartotinių sukimų lošimo metu.
Kai tai pasiekiama, daugiau pinigų padidinimo funkcija negali būti suteikta.

Sukimai+ Padidinimas („Spins+Boosted“)
•

Surinktus 3 raudonus brangakmenius, suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas likusiam
lošimui, o kiekvieną kartą atstačius skaitiklį, jis bus su padidinta sukimo suma.

Daugiklio Padidinimas („Multiplier Boosted“)
•
•

Surinkus 3 violetinius brangakmenius („Purple Gems“), padidinamas daugiklio lygis.
Pirmieji 3 violetiniai brangakmeniai suteiks 2x daugiklį, kiti 3 suteiks 5x daugiklį, o galutiniai
3 suteiks 10x daugiklį.

Laiško Rinkimas („Pick a Letter“)
•
•

Bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuota laiško rinkimo funkcija.
Lošėjas renkasi 1 iš 3 raidžių, atrinktų iš 3 galimų rezultatų, kad būtų atskleista:
o Laimėjimo sukimas („Win spin“) – paslapties („mystery“) simboliai pridedami prie
būgnų, kad būtų garantuotai suteiktas laimėjimas. Vėliau jie tampa tais pačiais
atsitiktiniais simboliais, išskyrus sklaidos simboliu.
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o Premijos pridėjimas („Bonus Add“) – sklaidos simboliai pridedami visuose būgnuose
didesnei tikimybei, kad bus aktyvuoti Drakulos nuotakos pakartotiniai sukimai. Tačiau
premijos pridėjimo funkcija negarantuoja pakartotinių sukimų funkcijos.
o Laukinė Aistra („Wild Desire“) – sukrauti laukiniai („Stacked wilds“) simboliai
pridedami prie būgnų. Viso gali būti pridėti 2-5 sukrauti laukiniai simboliai.

2.1643 „Deimantų Vagystė Laikyk ir Laimėk“ („Diamond Heist: Hold & Win”)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 250 €
187 360 €

„Deimantų Vagystė Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3-6 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Laukinis („wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus premijos („bonus“),
detonatoriaus („detonator“) ir deimantų („diamonds“) simbolius.
3 ar daugiau premijos („bonus“) simboliai, atsiradę būgnuose, aktyvuoja nemokamų sukimų
lošimą.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•

•
•
•

Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo iškritusių simbolių skaičiaus:
o 3 premijos simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus;
o 4 premijos simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų;
o 5 premijos simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų funkcijos metu kiekviename sukime laimėjimo daugiklis didėja vienu
kartu.
Naujas daugiklis taikomas sekančiam nemokamų sukimų laimėjimui.
Nemokamų sukimų metu iškritus 2 ar daugiau premijos simboliams, suteikiami papildomi
nemokami sukimai:
o 2 premijos simboliai aktyvuoja papildomus 3 nemokamus sukimus;
o 3 premijos simboliai aktyvuoja papildomus 5 nemokamus sukimus;
o 4 premijos simboliai aktyvuoja papildomus 10 nemokamų sukimų;
o 5 premijos simboliai aktyvuoja papildomus 12 nemokamų sukimų.
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Vagystės rėžimas („Heist Mode“)
•
•
•
•
•

3 detonatoriaus simboliai bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja vagystės rėžimą.
Iškritus deimantų simboliams suteikiama 20 vagystės sukimų („heist spins“).
Iškritus 5 ar daugiau deimantų simboliams aktyvuojami deimantų vagystės pakartotiniai
sukimai („diamond heist respins“).
Jei vagystės sukimų metu neiškrenta reikiamas deimantų simbolių skaičius, vagystės rėžimas
išjungimas.
Įsijungus deimantų vagystės pakartotinių sukimų funkcijai, likę vagystės sukimai
prarandami.

Deimantų Vagystės Pakartotiniai Sukimai („Diamond Heist respins“)
•
•
•
•
•

•
•
•

Iškritus 5 ar daugiau deimantų simboliams, aktyvuojama deimantų vagystės pakartotinių
sukimų funkcija, kuri suteikia 3 sukimus.
Šios funkcijos metu iškritę deimantų simboliai lieka, o pakartotiniai sukimai kartojami iš
naujo.
Funkcija pradedama su 15 lošimo tinklelio pozicijų, o viso jų gali būti atrakinta 30.
Jei būgnuose atsiranda mini („mini“), didysis („major“) arba mega („mega“) deimantas,
suteikiamas laimėjimas.
Būgnuose atsiradus rakto („key“) simboliui atrakinama kita viršutinė seifų eilė, o
pakartotiniai sukimai pradedami iš naujo. Rakto simbolis pašalinamas ir paliekama tuščia
vieta. Maksimalus eilučių skaičius, kurį galima atrakinti, yra 3.
Pakartotinių sukimų funkcija tęsiasi, kol nebelieka sukimų arba iškrenta 3 žadintuvo
(„alarm“) simboliai.
Pasibaigus deimantų vagystės pakartotinių sukimų funkcijai kiekvieno deimanto simbolio
vertė pridedama prie bendro vagystės laimėjimo.
Galimos vertės:
o Deimantų simboliai – x1, x2, x3, x4, x5, x6, x8, x10, x12, x15, x20, x25;
o Mini – x100
o Didysis – x250
o Mega – x500

2.1644 „Epinis Kristalas“ („Epic Crystal“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 80 €
100 000 €
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„Epinis Kristalas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Premijos („Bonus“) simbolis yra sklaidos („scatter“) simbolis. 5 ar daugiau sklaidos simbolių
bet kurioje būgnų vietoje aktyvuoja nemokamų sukimų arba prizų rato lošimą.
Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. Keletas laimėjimų skirtingose
laimėjimo linijose sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti tik 2 ir 4 būgnuose.

Lošimo funkcijos:
Nemokami sukimai
•
•

Aktyvavus nemokamų sukimų funkciją suteikiami pradiniai 7 nemokami sukimai.
Krištolinių prizų rato pasirinkimų skaičius nustatomas priklausomai nuo to, kiek sklaidos
simbolių aktyvavo nemokamų sukimų premiją:
o 5 sklaidos simboliai suteikia 1 prizų rato pasirinkimą;
o 6 sklaidos simboliai suteikia 2 prizų rato pasirinkimus;
o 7 sklaidos simboliai suteikia 3 prizų rato pasirinkimus;
o 8 sklaidos simboliai suteikia 4 prizų rato pasirinkimus;
o 9 sklaidos simboliai suteikia 5 prizų rato pasirinkimus;
o 10 sklaidos simbolių suteikia 6 prizų rato pasirinkimus.

Krištolinių prizų ratas
•
•

Kiekvienas krištolinio prizų rato pasirinkimas suteikia nurodytą vertę. Vertės sudedamo ir
nustatoma bendra prizų vertė.
Tos pačios vertės negalima pasirinkti du kartus, tačiau visas vertes bus galima rinktis kitą
kartą, kai bus paleistas ratas.

Pakartotinis paleidimas
•
•

•

5 ar daugiau sklaidos simbolių, iškrentančių bet kur būgnuose nemokamų sukimų metu, vėl
paleidžia premijos lošimą ir suteikia papildomus 5 nemokamus sukimus.
Pasirinkimai yra skiriami taip pat, kaip ir pagrindinio lošimo nemokami sukimai. Bendra šių
pasirinkimų suteikta Krištolinių prizų vertė pridedama prie einamosios Krištolinių prizų
vertės.
Visi nepanaudoti nemokami sukimai suteiks naują Krištolinių prizų vertę kiekvieną kartą
pasirodžius sklaidos simboliui.
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2.1645 „Prabangus Rytietiškas Auksas 6“ („Eastern Gold 6 Deluxe“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
100 000 €

„Prabangus Rytietiškas Auksas 6“ – 6 būgnų, 3 eilučių ir 5 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Premijos („Bonus“) simbolis yra sklaidos („scatter“) simbolis.
3, 4, 5 ar 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15, 20 arba 25 nemokamus premijos
sukimus („bonus free spins“).
Sklaidos simbolio laimėjimai dauginami iš pastatytos sumos ir išmokami nepriklausomai nuo
to, ar jie iškrito laimėjimo linijose.
Keletas laimėjimų keliose laimėjimo linijose sumuojami. Sklaidos ir mokėjimo linijų
laimėjimai sumuojami.

Lošimo taisyklės:
Premija
•
•

Premijos lošimo metu kiekvienam sukimui parenkamas atsitiktinis milžiniškas simbolis,
kuris gali užimti visus 2, 3 ir 4 būgnus (p pozicijas).
Galimi milžiniški simboliai yra imperatoriaus („imperor“), koi žuvies („koi fish“), žibinto
(„lantern“), A, K, Q, J.

Aukso Puodas
•
•
•
•

Lošėjas gali rinkti auksinius simbolius ir taip užpildyti aukso puodo matuoklį.
Matuoklis atstatomas po kiekvieno sukimo atstatomas kiekvieną kartą sukant.
Jei kiekvienas simbolis būgnuose yra auksinis, laimimas aukso puodas.
Aukso puodo suma rodoma lošimo ekrano viršuje ir skaičiuojama dauginant lošėjo dabartinį
statymą iš 5000.

2.1646 „Išprotėję Saldainiai“ („Psycho Candies“)
Bendroji informacija:
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Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.10 €
Maks. 20 €
100 000 €

„Išprotėję Saldainiai“ – 6 stulpelių, 6 eilučių lošimas, kuriame išmokama už sutampančių simbolių
grupes.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Kiekvieno sukimo metu bet kuri keturių ar daugiau vienodų simbolių, kurie liečiasi
horizontaliai arba vertikaliai, kombinacija suteikia laimėjimą.
Išmokėjus laimėjimą visi laimingi kombinacijos simboliai sprogsta ir leidžia virš jų esantiems
simboliams nusileisti pakopomis.
Laimėjimo koeficientas taikomas kiekvienai pakopai.
Bombos („Bomb“) simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją sprogsta, o visi greta esantys
simboliai sunaikinami. Bombai sprogus, sunaikinti simboliai padeda atrakinti kovos su bosu
funkciją.

Kova su Bosu
•
•
•

Iš viso yra 5 portalai, kuriuos galima aktyvuoti užpildant arba suderinant atitinkamą skaičių
portale rodomų simbolių.
Kiekvienas portalas veda į atskirą naują karalystę, kurioje gyvena vienas iš penkių unikalių
bosų.
Lošėjas gali nugalėti bosą derinant simbolius. Suderinus simbolius mažėja boso sveikata. Visi
simboliai daro žalą (išskyrus premijos ir nemokamų sukimų simbolius). Sėkmingai nugalėjus
bosą laimimas aukso puodo rato sukimas.

Aukso Puodo Rato sukimas
•

•

Ši funkcija aktyvuojama nugalėjus bosą. Priešais būgnus pasirodo 5 pakopų prizų ratas,
kuriame yra „paprasti“ („common“), „reti“ („rare“), „epiniai“ („epic“) ir „mitiniai“
(„mythical“) prizai bei nemokami sukimai.
Lošėjas gali sukti ratą vieną kartą. Galimų prizų vertė už vieną bosą didėja kaip pateikta
toliau:

Boso simbolis

„paprasti“

„reti“

„epiniai“

„mitiniai“

1
2
3

x4-x8
x4-x8
x4-x8

x10-x20
x10-x20
x10-x20

x50
x100
x150

x250
x500
x1000

nemokami
sukimai
12
12, 14
12, 14, 18
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4
5

x4-x8
x4-x8

x10-x20
x10-x20

x200
x250

x1500
x2000

12, 14, 18, 22
12, 14, 18, 22

2.1647 „20 Auksinių Monetų“ („20 Golden Coins“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.20 €
Maks. 40 €
21 020 €

„20 Auksinių Monetų“ − 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•

Lošime yra 10 simbolių, iš kurių 1 yra laukinis („wild“), kitas – sklaidos („scatter“) ir 2 –
premijos („bonus“) simboliai.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos ir premijos
simbolio laimėjimus.
Sklaidos simbolio išmokėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Premijos monetos
•
•

Kiekvienas monetos („coin“) simbolis turi tam tikrą vertę, kuri gali suteikti x0.5, x1, x2, x5,
x10, x15, x25 daugiklius.
Jei surinkimo („collect“) simbolis atsiranda 5 būgne, surinktų monetų simbolių vertės
pridedamos prie dabartinio laimėjimo.
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•

Jei surinkimo simbolis neatsiranda būgnuose lošimo metu, monetų simbolių laimėjimas
nesuteikiamas.

Paslapties Stūmimas
•
•

Funkcija aktyvuojama 5 būgne ir tik jei viena ar daugiau monetos simboliai atsiranda
būgnuose, tačiau tuo metu juose nėra surinkimo simbolių bei neatsiranda jokie laimėjimai.
Kuomet aktyvuojama funkcija, 5 būgnas pasislenka žemyn, kad atskleistu naujus simbolius.
Šis būgno pastūmimas nepakeičia laimėjimo linijos ir sklaidos simbolių laimėjimų. Ši
funkcija gali atskleisto kiaulės banko („piggy bank“) simbolį, kuri surinktų lošime esančius
monetų simbolius.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1648 „30 Vasaros Džiaugsmas“ („30 Summer Bliss“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.40 €
Maks. 40 €
35 000 €

„30 Vasaros Džiaugsmas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 30 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
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Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Lošime yra tokie simboliai, kaip laukinis („wild“), sklaidos („scatter“), papildomas laukinis
(„extra wild“).
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolio
laimėjimus.
Sklaidos simbolio išmokėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.
Laimėjimai išmokami, kai blondinės („blonde lady“) ir brunetės („brunette lady“) simboliai
pavirsta į laukinius simbolius.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Nemokami sukimai
•

•
•
•

3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją ir suteikia 12
nemokamų sukimų su papildomais laukiniais simboliais. Nemokamų sukimų laimėjimai
padauginami iš 2x daugiklio.
Nemokamų sukimų funkcija negali būti sustabdyta.
Jei nemokamų sukimų lošime atsiranda papildomi 3 ar daugiau sklaidos simbolių,
suteikiama 12 naujų nemokamų sukimų, kurie pridedami prie dabartinių sukimų skaičiaus.
Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo
funkcijos metu.

Pakartotiniai sukimai
•
•

3 arba 4 sklaidos simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja pakartotinių sukimų
funkciją.
Pakartotinių sukimų funkcijos metu būgnai, kuriuose yra sklaidos simboliai, užlaikomi
vietoje ir lošėjas laimi papildomus pakartotinius sukimus.
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•
•
•

Jei funkcijos metu atsiranda papildomi sklaidos simboliai, o būgnuose esančių sklaidos
simbolių kiekis mažesnis nei 5, lošėjui suteikiami nauji pakartotiniai sukimai.
Pakartotinių sukimų lošimas baigiasi, kai nebelieka sklaidos simbolių arba kai sklaidos
simbolių, esančių būgnuose, skaičius tampa 5.
Pakartotinių sukimų funkcija nėra aktyvi nemokamų sukimų funkcijos metu.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1649 „Mėlynieji Vandenynai“ („Blue Oceans“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.01 €
Maks. 40 €
48 400 €

„Mėlynieji Vandenynai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Lošime yra tokie simboliai, kaip laukinis („Wild“), sklaidos („scatter“) simbolis ir kiti.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolio
laimėjimus.
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•
•
•

Sklaidos simbolio išmokėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Nemokami sukimai
•

•

•
•
•

3 ar daugiau laukinių simbolių, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų sukimų
funkciją ir suteikia 10 nemokamų sukimų, laukinį daugiklį („wild multiplier“) bei papildomus
laukinius simbolius.
Lošimo pradžioje, lošėjas gali pasirinkti vieną iš jūrų arkliuko („seahorse“), aštuonkojo
(„octopus“) arba delfino („dolphin“) simbolius, kurie bus panaudoti kaip papildomi
išsiplečiantys laukiniai simboliai. Pasirinkti papildomi išsiplečiantys laukiniai simboliai
pakeičia visus kitus simbolius tame pačiame būgne, tačiau už juos neišmokamas laimėjimas,
kaip už sklaidos simbolius.
Nemokami sukimai negali būti sustabdyti.
Jei nemokami sukimai aktyvuojami pakartotinai, lošėjui suteikiama 10 naujų nemokamų
sukimų su pasirinktais išplėstiniais laukiniais simboliais.
Pasibaigus lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo funkcijos metu.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
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•

•

o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1650 „Deimantai Plius“ („Diamond Plus“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.02 €
Maks. 30 €
30 000 €

„Deimantai Plius“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Lošime yra 9 simboliai, tarp kurių išsiplečiantis laukinis (expanding wild“), laukinis („wild“)
simboliai ir kt.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją ir tik iš kairės į dešinę.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.

Lošimo taisyklės:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Pakartotiniai sukimai
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•
•
•
•

Nemokamų sukimų metu atsiradęs laukinis simbolis išsiplečia ir padengia visą būgną,
kuriame atsirado.
Kai pakartotiniai sukimai aktyvuojami, būgnai, kuriuose atsiranda laukinis simbolis, yra
užlaikomi, o visi likę būgnai sukasi.
Jei funkcijos metu laukinis simbolis atsiranda pakartotinai, būgnai vėl išplečiami.
Pasibaigus pakartotinių sukimų lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo
funkcijos metu.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1651 „Orientyro Istorija“ („Orient Story“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.02 €
Maks. 30 €
30 000 €

„Orintyro Istorija“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 15 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
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•
•
•
•
•

Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių yra laukinis („wild“), sklaidos („scatter“), premijos
(„bonus“) simboliai ir kt.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolio
laimėjimus.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją ir tik iš kairės į dešinę.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.
Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos ir yra pridedami prie
bendros laimėjimo sumos.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Dinaminiai Būgnų Prizai
•
•

Auksinės lempos („Golden lamp“) simbolis suteikia prizus virš tų būgnų, ant kurių
nusileidžia. Aktyvūs prizai slepiasi virš 1, 3 ir 5 būgnų.
Visi prizai yra aktyvūs nemokamų sukimų lošime.

Išsiplečiančio Simbolio Pakartotiniai Sukimai
•
•
•
•

Visi simboliai gali tapti išsiplečiančiais ir auksinės lempos simboliais.
Jei aktyvuojamas pakartotinis sukimas su išsiplečiančiu simboliu, simbolis išsiplečia 2, 3 ir 4
būgne.
Pagrindinio lošimo metu išsiplečiantis simbolis lieka užrakintas savo pozicijoje už 1
pakartotinį sukimą, o nemokamų sukimų funkcijos metu – už 3 pakartotinius sukimus.
Viršuje esantys prizai nėra aktyvūs pakartotinių sukimų funkcijos metu.

Nemokami sukimai
•
•
•

Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti tik kaip prizas, esantis virš būgnų.
Sklaidos simbolio kombinacijos negali aktyvuoti šios funkcijos.
Nemokami sukimai negali būti sustabdyti.
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•

•

Jei nemokamų sukimų metu auksinės lempos simbolis atsiranda už išsiplečiančio simbolio
prizo, jis aktyvuoja 3 nemokamus pakartotinius sukimus su atitinkamu išsiplečiančiu
simboliu.
Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo
funkcijos metu.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1652 „Šervudo Paslaptys“ („Secrets of Sherwood“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.01 €
Maks. 30 €
30 000 €

„Šervudo Paslaptys“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 30 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•

Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių yra laukinis („wild“), sklaidos („scatter“) simboliai ir kt.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolio
laimėjimus.
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•
•
•
•

Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją ir tik iš kairės į dešinę.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.
Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos ir pridedami prie
bendro laimėjimo sumos.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Nemokami sukimai
•
•
•

Laiminti kombinacija su 7, 8 arba 9 sklaidos simboliais atitinkamai aktyvuoja 7, 15 arba 30
nemokamų sukimų be daugiklio.
Nemokami sukimai negali būti sustabdyti.
Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo
funkcijos metu.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
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•

Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1653 „Tirolio Festivalis“ („Tirol Fest“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.01 €
Maks. 50 €
50 000 €

„Tirolio Festivalis“ – 6 būgnų, 4 eilučių ir 50 laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Lošime yra 13 simbolių, tarp kurių laukinis („wild“), sklaidos („scatter“), specialus
(„special“) simboliai.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolio
laimėjimus.
Sklaidos simbolio išmokėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.
Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos ir pridedami prie
bendros laimėjimo sumos.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Nemokami sukimai
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•
•
•
•

4 ar daugiau sklaidos simboliai, bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 10 nemokamų sukimų
su sukrautų išmokų („stacks pay“) funkcija.
Pakartotinai aktyvavus nemokamų sukimų funkciją, suteikiami 5 nauji nemokami sukimai.
Nemokami sukimai negali būti sustabdyti
Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo
funkcijos metu.

Sukrautos Išmokos
•
•

Sukrautų išmokų funkcija gali būti aktyvuota atsitiktiniu būdu pagrindinio lošimo metu,
tačiau yra aktyvi nemokamų sukimų lošime.
Jei 3 ar daugiau būgnų yra pilni tų pačių simbolių, išmokama už šiuos būgnus visose
laimėjimo linijose.

Premijos Sukimo Rėžimas
•
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1654 „Vikingų Iškilimas“ („Viking Rising“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Lošimų automatų lošimas
Sukamieji būgnai
Min. 0.2 €
Maks. 30 €
10 080 €
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„Vikingų Iškilimas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•

Lošime yra 10 simbolių, tarp kurių išsiplečiantis laukinis („expanding wild“), laukinis
(„wild“), sklaidos „(scatter“) simboliai ir kt.
Už visas laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolio
laimėjimus.
Sklaidos simbolio išmokėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos.
Išmokama tik už didžiausią laiminčią kombinaciją.
Laimėjimai, kurie įvyksta tuo pačiu metu, bet skirtingose laimėjimo linijose, sudedami.
Sklaidos simbolio laimėjimai yra nepriklausomi nuo laimėjimo linijos ir pridedami prie
bendros laimėjimo sumos.

Lošimo funkcijos:
Statymo funkcija
•
•
•
•

Statymo funkcija aktyvuojama, kai lošėjas laimi.
Lošimo ekrane atsiranda statymo funkcijos ekranas, kuriame padėta uždengta korta. Lošėjas
turi spėti, kurios spalvos – juodos ar raudonos – korta bus atversta.
Jei lošėjas atspėja teisingai, jo laimėjimo suma padauginama iš laimėjimo daugiklio ir
pasiūloma atspėti dar vienos kortos spalvą. Viso lošėjas turi 5 pasiūlymus.
Jei lošėjas neatspėja paslėptos kortos spalvos, lošimas baigiasi, o laimėjimo suma
prarandama.

Nemokami sukimai
•
•

•
•
•

Laiminti kombinacija su 3 sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją.
Lošėjas gali rinktis iš šių nemokamų sukimų su laukiniais daugikliais („wild multiplier“):
o 8 nemokami sukimai su 3x laukiniu daugikliu;
o 11 nemokami sukimai su 2x laukiniu daugikliu;
o 18 nemokamų sukimų su 1x laukiniu daugikliu;
o Paslaptingas pasirinkimas.
Paslaptingas pasirinkimas aktyvuoja atsitiktinę kombinaciją iš galimų nemokamų sukimų ir
laukinio daugiklio variantų.
Nemokami sukimai negali būti sustabdyti.
Pasibaigus nemokamų sukimų lošimui, lošėjas gali padidinti savo laimėjimą statymo
funkcijos metu.

Premijos Sukimo Rėžimas
•

Pagrindinio lošimo metu, lošėjas gali gauti atitinkamą nemokamų premijos sukimų skaičių.
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•

Funkcijos metu didžiojo puodo premijos („Jackpot bonus“) funkcija negali būti aktyvuota.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•
•

•

•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1655 „Europietiška Ruletė“ („European Roulette“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Stalo lošimas
Min. 0.10 €
Maks. 4000 €
32 400 €

Ruletės rate yra 37 atskirai sunumeruotas padalos nuo 0 iki 36, pakaitomis nudažytos raudona ir
juoda spalvomis. Nulinė padala yra žalios spalvos, kad aiškiai parodytų, jog ji nėra nė vieno
raudono/juodo, nelyginio/lyginio, aukšto/žemo, dešimčių ar stulpelių statymų dalis.
Lošimo tikslas yra tiksliai nuspėti, kur besisukantis rutuliukas sustos ruletės rato viduje. Laimi
statymai, kurie buvo pastatyti pozicijose, į kurias įeina iškritęs skaičius ar ant atitinkamų pasirinkimų.
Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir iš anksto nustatyto laimėjimo koeficiento.
Lošimo taisyklės:
•
•
•

Norint pradėti lošti reikia pasirinkti žetono vertę, nurodytą eurais, su kuriuo atliks statymą ir
padėti ant atitinkamų ruletės stalo statymų laukų.
Statymui atlikti lošėjas turi 15 sekundžių. Per laiką, skirtą statymams atlikti, lošėjas gali
atlikti, keisti, atsiimti statymus.
Tuomet lošimo ekrane automatiškai išsukamas ratas. Kai kamuoliukas sustoja padaloje,
iškritęs skaičius rodomas statistikos laukelyje ekrano viduryje.
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•

Jei lošėjas atlikdamas statymus atspėjo iškritusį skaičių, jis gauna laimėjimus pagal ruletės
mokėjimo lentelę.

Statymai:
Vidiniai
Statymas
Vienas skaičius arba
eilė
Du skaičiai arba
padalijimas
Trys skaičiai arba
gatvė
Keturi skaičiai arba
kampas
Šeši skaičiai arba
linija

Išmokėjimas
Statymas apima vieną skaičių, kuris gali būti bet
kuris iš 27 skaičių, įskaitant ir 0.
Statymas apima du skaičius, kurie yra šalia vienas
kito vertikaliai arba horizontaliai. Lošėjas taip pat
gali statyti ant linijos, skiriančios du skaičius.
Statymas apima tris skaičius, kurie yra sekoje.
Lošėjas taip pat gali statyti ant šių skaičių grupių: 0,
1 ir 2 arba 0, 2 ir 3.
Statymas apima keturis skaičius, kurie yra išdėstyti
kvadratu. Norint atlikti statymą, lošėjas turi padėti
žetoną ant kampo, kuris sieja visus 4 skaičius.
Lošėjas taip pat gali statyti tokia tvarka: 0, 1, 2 ir 3.
Statymas apima šešis skaičius ir lošėjas gali statyti
ant 2 greta esančių eilių.

36x
18x

12x

9x

6x

Išoriniai
Išmokėjimas

Statymas
Stulpelio
Tuzino

1-18 / 19-36
Lyginiai /
Nelyginiai
Juodi /
Raudoni

Statymas apima 12 skaičių, esančių 3 horizontaliose
linijose.
Statymas apima 12 skaičių, kurie susideda į 3 grupes.
Lošėjas stato ant vienos iš trijų grupių, pažymėtų „1st“,
„2nd“ arba „3rd“.
Statymas apima 18 skaičių, išskyrus 0. Lošėjas stato ,
kad kamuoliukas sustos ant vieno iš 1-18 skaičių arba
19-36.
Lošėjas stato ant lyginių arba nelyginių skaičių (0 –
nesiskaito).
Lošėjas stato ant juodų arba raudonų skaičių (0 –
nesiskaito).

3x
3x

2x
2x
2x

Specialūs statymai

Zero

Šis statymas apima iš viso septynis
skaičius, tarp kurių 12, 15 ir skaičiai,
ruletės rate išsidėstę tarp jų toje pusėje,
kurioje yra nulis. 4 žetonai statomi tokia
tvarka:

1 žetonas ant ribos tarp 0 ir 3
1 žetonas ant ribos tarp 12 ir
15
1 žetonas ant 26 tiesaus
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Voisins

Orphelins

Tiers

1 žetonas ant ribos tarp 32 ir
35
2 žetonai ant 0, 2, 3 gatvės
1 žetonas ant ribos tarp 4 ir 7
1 žetonas ant ribos tarp 12 ir
15
Šis statymas apima iš viso septyniolika
1 žetonas ant ribos tarp 18 ir
skaičių, tarp kurių yra 22, 25 ir skaičiai,
21
ruletės rate išsidėstę tarp jų toje pusėje,
1 žetonas ant ribos tarp 19 ir
kurioje yra nulis. 9 žetonai statomi tokia
22
tvarka:
2 žetonai ant kampo,
jungiančio 25, 26, 28 ir 29
1 žetonas ant ribos tarp 32 ir
35
1 žetonas ant 1 (tiesus)
1 žetonas ant ribos tarp 6 ir 9
Šis statymas apima iš viso aštuonis skaičius 1 žetonas ant ribos tarp 14 ir
dviejuose ruletės rato segmentuose, kurių
17
neapima aukščiau nurodyti „voisins du
1 žetonas ant ribos tarp 17 ir
zero“ ir „tiers du cylindre“ statymai. 5
20
žetonai statomi tokia tvarka:
1 žetonas ant ribos tarp 31 ir
34
1 žetonas padalijamas tarp
5/8
1 žetonas padalijamas tarp
10/11
1 žetonas padalijamas tarp
Šis statymas apima iš viso 12 skaičių,
13/16
įskaitant 27, 33 ir tarp jų esančius skaičius
nuliui priešingoje ruletės rato pusėje. 6
1 žetonas padalijamas tarp
žetonai dedami taip:
23/24
1 žetonas padalijamas tarp
27/30
1 žetonas padalijamas tarp
33/36

Kaimynų statymas
•
•
•

Kaimynų statymas apima konkretų skaičių bei greta jo ruletės rate esančius skaičius.
Norint atlikti kaimynų statymus, lošėjas turi pasirinkti konkretų lenktynių trasos lange esantį
skaičių.
Žetonas bus padėtas ant pasirinkto skaičiaus ir ant jo kairėje ir dešinėje esančių skaičių.

Didžiojo Puodo Kortų Premija
•

Didžiojo puodo kortų premijos funkcija aktyvuojama atsitiktiniu būdu.
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•

•

•

Funkcijoje yra 4 lygiai, kurių kiekvienas rodomas, kaip korta:
o Kryžiai – 1 lygis (žemiausia didžiojo puodo vertė);
o Būgnai – 2 lygis;
o Širdys – 3 lygis;
o Vynai – 4 lygis (aukščiausia didžiojo puodo vertė).
Didžiojo puodo paslapties premijos („Jackpot Cards Mystery bonus“) gali būti aktyvuota
atsitiktiniu būdu po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo. Kuomet funkcija aktyvuojama,
lošėjui garantuotai suteikiamas paslapties didžiojo puodo lygis.
Aktyvavus funkciją, lošimo laukelyje atsiranda 12 užverstų kortų. Lošėjas renkasi kortas, kol
jos sudaro 3 sutampančių kortų kombinaciją ir suteikiamas atitinkamas didžiojo puodo kortos
premijos lygis bei atitinkama premija.

2.1656 „Europietiška Ruletė Su Dinaminiais Išmokėjimais“ („European Roulette with
Dynamic Paytable“)
Bendroji informacija:
Lošimo tipas:
Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma:
Maksimali laimėjimo suma:

Stalo lošimas
Min. 0.10 €
Maks. 4000 €
32 400 €

Ruletės rate yra 37 atskirai sunumeruotas padalos nuo 0 iki 36, pakaitomis nudažytos raudona ir
juoda spalvomis. Nulinė padala yra žalios spalvos, kad aiškiai parodytų, jog ji nėra nė vieno
raudono/juodo, nelyginio/lyginio, aukšto/žemo, dešimčių ar stulpelių statymų dalis.
Lošimo tikslas yra tiksliai nuspėti, kur besisukantis rutuliukas sustos ruletės rato viduje. Laimi
statymai, kurie buvo pastatyti pozicijose, į kurias įeina iškritęs skaičius ar ant atitinkamų pasirinkimų.
Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir iš anksto nustatyto laimėjimo koeficiento.
Lošimo taisyklės:
•
•
•
•

Norint pradėti lošti reikia pasirinkti žetono vertę, nurodytą eurais, su kuriuo atliks statymą ir
padėti ant atitinkamų ruletės stalo statymų laukų.
Statymui atlikti lošėjas turi 15 sekundžių. Per laiką, skirtą statymams atlikti, lošėjas gali
atlikti, keisti, atsiimti statymus.
Tuomet lošimo ekrane automatiškai išsukamas ratas. Kai kamuoliukas sustoja padaloje,
iškritęs skaičius rodomas statistikos laukelyje ekrano viduryje.
Jei lošėjas atlikdamas statymus atspėjo iškritusį skaičių, jis gauna laimėjimus pagal ruletės
mokėjimo lentelę.

Statymai:
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Vidiniai
Vienas skaičius arba eilė
Du skaičiai arba padalijimas

Trys skaičiai arba gatvė

Keturi skaičiai arba kampas

Šeši skaičiai arba linija

Statymas apima vieną skaičių, kuris gali būti bet
kuris iš 27 skaičių, įskaitant ir 0.
Statymas apima du skaičius, kurie yra šalia vienas
kito vertikaliai arba horizontaliai. Lošėjas taip pat
gali statyti ant linijos, skiriančios du skaičius.
Statymas apima tris skaičius, kurie yra sekoje.
Lošėjas taip pat gali statyti ant šių skaičių grupių: 0,
1 ir 2 arba 0, 2 ir 3.
Statymas apima keturis skaičius, kurie yra išdėstyti
kvadratu. Norint atlikti statymą, lošėjas turi padėti
žetoną ant kampo, kuris sieja visus 4 skaičius.
Lošėjas taip pat gali statyti tokia tvarka: 0, 1, 2 ir 3.
Statymas apima šešis skaičius ir lošėjas gali statyti
ant 2 greta esančių eilių.

Išoriniai
Stulpelio
Tuzino
1-18 / 19-36
Lyginiai / Nelyginiai
Juodi / Raudoni

Statymas apima 12 skaičių, esančių 3 horizontaliose linijose.
Statymas apima 12 skaičių, kurie susideda į 3 grupes. Lošėjas stato ant
vienos iš trijų grupių, pažymėtų „1st“, „2nd“ arba „3rd“.
Statymas apima 18 skaičių, išskyrus 0. Lošėjas stato , kad kamuoliukas
sustos ant vieno iš 1-18 skaičių arba 19-36.
Lošėjas stato ant lyginių arba nelyginių skaičių (0 – nesiskaito).
Lošėjas stato ant juodų arba raudonų skaičių (0 – nesiskaito).

Specialūs Statymai

Zero

Voisins

Orphelins

Šis statymas apima iš viso septynis
skaičius, tarp kurių 12, 15 ir skaičiai,
ruletės rate išsidėstę tarp jų toje pusėje,
kurioje yra nulis. 4 žetonai statomi tokia
tvarka:

1 žetonas ant ribos tarp 0 ir 3
1 žetonas ant ribos tarp 12 ir 15
1 žetonas ant 26 tiesaus
1 žetonas ant ribos tarp 32 ir 35

Šis statymas apima iš viso septyniolika
skaičių, tarp kurių yra 22, 25 ir skaičiai,
ruletės rate išsidėstę tarp jų toje pusėje,
kurioje yra nulis. 9 žetonai statomi tokia
tvarka:

2 žetonai ant 0, 2, 3 gatvės
1 žetonas ant ribos tarp 4 ir 7
1 žetonas ant ribos tarp 12 ir 15
1 žetonas ant ribos tarp 18 ir 21
1 žetonas ant ribos tarp 19 ir 22
2 žetonai ant kampo, jungiančio
25, 26, 28 ir 29
1 žetonas ant ribos tarp 32 ir 35

Šis statymas apima iš viso aštuonis skaičius
dviejuose ruletės rato segmentuose, kurių
neapima aukščiau nurodyti „voisins du
zero“ ir „tiers du cylindre“ statymai. 5
žetonai statomi tokia tvarka:

1 žetonas ant 1 (tiesus)
1 žetonas ant ribos tarp 6 ir 9
1 žetonas ant ribos tarp 14 ir 17
1 žetonas ant ribos tarp 17 ir 20
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Tiers

Šis statymas apima iš viso 12 skaičių,
įskaitant 27, 33 ir tarp jų esančius skaičius
nuliui priešingoje ruletės rato pusėje. 6
žetonai dedami taip:

1 žetonas ant ribos tarp 31 ir 34
1 žetonas padalijamas tarp 5/8
1 žetonas padalijamas tarp 10/11
1 žetonas padalijamas tarp 13/16
1 žetonas padalijamas tarp 23/24
1 žetonas padalijamas tarp 27/30
1 žetonas padalijamas tarp 33/36

Kaimynų statymas
•
•
•

Kaimynų statymas apima konkretų skaičių bei greta jo ruletės rate esančius skaičius.
Norint atlikti kaimynų statymus, lošėjas turi pasirinkti konkretų lenktynių trasos lange esantį
skaičių.
Žetonas bus padėtas ant pasirinkto skaičiaus ir ant jo kairėje ir dešinėje esančių skaičių.
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