PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus
2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DIE-25
UAB „UNIGAMES“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO PRIEDO NR. 1
PAPILDYMAS NR. 13
1. Šiuo UAB „Unigames“ nuotolinio lošimo organizavimo Reglamento (toliau – Reglamentas) papildymu yra
papildomos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės mėn.
23 d. įsakymu Nr. DIE-288 patvirtinto Reglamento (kartu su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) Priedo Nr. 1 nuostatos.
2. Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 1, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A ir B kategorijos lošimo automatais
bei nuotolinių stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.1472 iki 2.1553 ir išdėsto juos taip:
2.1472. Visų žvaigždžių nokautas: ultra statymas („All Star Knockout Ultra Gamble“);
2.1473. Dideli pinigai, banditai ir mega keliai („Big Bucks Bandits Megaways“);
2.1474. Gizos begalybės būgnai („Giza Infinity Reels“);
2.1475. Kalėdų eglutė („Christmas Tree“);
2.1476. Didelis sprogimas („Hyper Burst“);
2.1477. Žaibuojantis Džokeris („Lightning Joker“);
2.1478. Molini pinigai! („Moley Moolah!“);
2.1479. Būgnų troškimas („Reel Desire“);
2.1480. Knososo multi šuolio labirintas („Labyrinth Of Knossos MultiJump“);
2.1481. Užvaldyk grynųjų barą („Rock The Cash Bar“);
2.1482. 3021 m. premijų medžiotojas („3021 A.D. The Bounty Hunter“);
2.1483. Senovinis užtemimas („Ancient Eclipse“);
2.1484. Triukšmas raudonosios skrybėlės užeigoje („Brawl At The RedCap Inn“);
2.1485. Katilas („Cauldron“);
2.1486. Kristalų kritimai („Crystal Falls“);
2.1487. Beviltiški šunys („Desperate Dawgs“);
2.1488. Velykų sala 2 („Easter Island 2“);
2.1489. Eldorado begaliniai būgnai („El Dorado Infinity Reels“);
2.1490. Chimeros begaliniai būgnai („Gargoyle Infinity Reels“);
2.1491. Aligatoriaus auksas: gigablokai („Gator Gold Gigablox“);
2.1492. Auksinė Gorgona („Golden Gorgon“);
2.1493. Jaguaro super keliai („Jaguar Superways“);
2.1494. Legendinis Džonanas („Johnan Legendarian“);
2.1495. Karštas legionas 1 („Legion Hot 1“);
2.1496. Lotsos linijos („Lotsa Lines“);
2.1497. Marso kalnakasių begaliniai būgnai („Martian Miner Infinity Reels“);
2.1498. Odino begaliniai būgnai: megakeliai („Odin Infinity Reels Megaways“);
2.1499. „PapayaPop“ („PapayaPop“);
2.1500. „Raptor Doublemax“ („Raptor Doublemax“);
2.1501. Robino Šervudo plėšikai („Robin Sherwood Marauders“);
2.1502. Karališko drakono begaliniai būgnai („Royal Dragon Infinity Reels“);
2.1503. Kardai ir kalavijai: gigablokų įkrovimas („Sabres and Swords: Charge Gigablox“);
2.1504. Sirenos daina („Siren Song“);
2.1505. Saulės gaudytojas: gigablokai („Suncatcher Gigablox“);
2.1506. Super pinigų kritimas („Super Cash Drop“);

2.1507. Karštas pasiūlymas („The Hot Offer“);
2.1508. Toro begalybės būgnai („Thor Infinity Reels“);
2.1509. Tiki begaliniai būgnai: mega keliai („Tiki Infinity Reels Megaways“);
2.1510. „TikiPop“ („TikiPop“);
2.1511. Valhalos bokšto išmokos („Towering Pays Valhalla“);
2.1512. Vikingų runos („Viking Runes“);
2.1513. Laukinio Džokerio krūvos („Wild Joker Stacks“);
2.1514. Toto žodis („Word of Thoth“);
2.1515. Keturi tigrai („Four Tigers“);
2.1516. Degantis perlas („Burning Pearl“);
2.1517. Bušido kardas („Bushido Blade“);
2.1518. Kaišeno turtuoliai („Caishen Riches“);
2.1519. Čili medžiotojas („Chilli Hunter“);
2.1520. Kriptomanija („Cryptomania“);
2.1521. Rytų jūros drakonas („Dragon of The Eastern Sea“);
2.1522. Drakono galios liepsna („Dragon Powerflame“);
2.1523. Dinamito būgnai („Dynamite Reels“);
2.1524. Įženk į KTV („Enter The KTV“);
2.1525. Horo akis („Horus Eye“);
2.1526. Karšti vaisiai („Hot Fruits“);
2.1527. Vanagų ledi („Lady Hawk“);
2.1528. Žaibo dievas („Lightning God“);
2.1529. Liūtų šokis („Lions Dance“);
2.1530. Laimingasis gaidys („Lucky Rooster“);
2.1531. Pinigų saugykla („Money Vault“);
2.1532. Neptūno lobis („Neptune Treasure“);
2.1533. Grynuolių medžiotojai („Nugget Hunters“);
2.1534. Aštuonkampis brangakmenis („Octagon Gem“);
2.1535. Aštuonkampis brangakmenis 2 („Octagon Gem 2“);
2.1536. Laukinės fėjos („Wild Fairies“);
2.1537. Raganos viralas („Witch's Brew“);
2.1538. „Yggdrasil“ („Yggdrasil“);
2.1539. 1 milijonas mega kelių BC („1 Million Megaways BC“);
2.1540. Kosminiai tritonai: mega keliai („Astro Newts Megaways“);
2.1541. Merlino knyga („Book of Merlin“);
2.1542. Klasikiniai vaisiai („Classic Fruits“);
2.1543. Juokdario laukiniai („Jesters Wilds“);
2.1544. Piratų karalystė: mega keliai („Pirate Kingdom Megaways“);
2.1545. Vaivorykštės laukiniai: mega keliai („Rainbow Wilds Megaways“);
2.1546. Nerealiai karšti vaisiai („Smoking Hot Fruits“);
2.1547. Mega kelių Džekas („Megaways Jack“);
2.1548. Liepsnojantis 777 („Blazing 777“);
2.1549. Pusdieviai 2 („Demi Gods 2“);
2.1550. Pusdieviai 3 („Demi Gods 3“);
2.1551. Egipto atgimimas 2 („Egyptian Rebirth 2“);
2.1552. Didingasis karalius („Majestic King“);
2.1553. Ekstremalūs Penės vaisiai („Penny Fruits Xtreme“).
1472. Visų žvaigždžių nokautas: ultra statymas („All Star Knockout Ultra Gamble“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 150 EUR. Didžiausias laimėjimas: 675 450 EUR.
Tai 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

Lošimo taisyklės:
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
• Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima pažiūrėti
paspaudus mygtuką „i“.
• Lošime yra apdovanojimų matuoklis, kuris yra pažymėtas lošimo simboliais. Kiekvieno apdovanojimo matuoklis gali
būti užpildytas 5 žvaigždėmis. Pirmą kartą įsijungus lošimą, apdovanojimų matuoklis yra užpildomas 12 žvaigždžių.
• Sukimo metu iškritęs žvaigždės („star“) simbolis papildo atsitiktinį apdovanojimų matuoklį.
• Apdovanojimų matuoklių procesas yra unikali kiekvienai statymo vertei ir yra išsaugoma jas keičiant.
• Visų žvaigždžių nokauto („All star knockout“) sukimai yra aktyvuojami užpildžius bet kurį apdovanojimų matuoklį 5
žvaigždėmis. Funkcija apdovanoja 5 nemokamais sukimais.
• Aktyvavus Visų žvaigždžių nokauto („All star knockout“) nemokamus sukimus, simbolis, kuriuo užpildytas matuoklis
yra pažymėtas, tampa nokauto simboliu. Bet kuris premijos pradžios simbolis ir papildomi simboliai, suteikiantys
papildomus nemokamus sukimus, yra pašalinami visos ypatybės metu. Ypatybės pradžioje atsitiktinai nustatomas
laimėjimo daugiklis nuo x2 iki x5, kuris taikomas visiems laimėjimams iki ypatybės pabaigos. Kai nemokami sukimai
baigiasi, matuoklis, kuris buvo užpildytas 5 žvaigždėmis yra atstatomas ir žvaigždės yra pašalinamos. Nemokamų
sukimų metu lošėjas gali užpildyti ne daugiau kaip 7 matuoklius ir ne daugiau kaip 7 simboliai yra pašalinami iš būgnų.
• Pagrindinio lošimo metu gali būti atsitiktinai aktyvuota „Laiminčio sukimo“ funkcija. Šios funkcijos metu lošėjas
apdovanojamas vienu pakartotiniu sukimu, kuris sudaro laimingą derinį. Pakartotiniai sukimai gali tęstis tol, kol sudarys
laimingus derinius. Ši funkcija taip pat gali būti aktyvuota „Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamų sukimų metu.
• Jei apdovanojimų matuoklyje bendras žvaigždžių skaičius yra nuo 1 iki 4, sekantis sukimas aktyvuoja premiją, kurios
metu apdovanojimų matuoklis papildomas žvaigždėmis, priskiriamomis atsitiktiniams apdovanojimų matuokliams.
• Lošėjas gali pirkti „Ultra lošimo“ funkciją, kurios metu yra galimybė aktyvuoti „Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamus
sukimus. Funkcijos metu yra sukamas ratas. Jei lošimas yra sėkmingas, lošėjas laimi „Visų žvaigždžių
nokauto“ nemokamus sukimus ir šalia rato nurodytą žvaigždžių kiekį. Jei lošimas nesėkmingas, lošėjas yra grąžinamas
į pagrindinį lošimą. Aktyvavus „Visų žvaigždžių nokauto“ nemokamus sukimus, žvaigždės papildo atsitiktinius
apdovanojimų matuoklius ir vienas jų yra užpildomas.
• Lošimo ypatybės sumokama vertė ir papildomai suteikiamų žvaigždžių kiekis priklauso nuo tuo metu esančio statymo
vertės ir jau turimų žvaigždžių kiekio apdovanojimų matuoklyje.
1473. Dideli pinigai, banditai ir mega keliai („Big Bucks Bandits Megaways“)
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 25 EUR. Didžiausias laimėjimas: 250 000 EUR.
Tai 117 649 laimėjimo būdų lošimas, kuriame kiekvienas laimėjimas atneša dar daugiau laimėjimų.

Lošimo taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Laukinis simbolis
atsiranda ant bet kurio būgno.
• Visi laimėjimai dauginami iš bendro statymo sumos.
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas.
• Sutampantys laimėjimai sudedami.
• Didžiojo Puodo Banko Apiplėšimo („The Jackpot Respins Bank Heist“) pakartotinių sukimų premijos funkcija
aktyvuojama, kai būgnuose atsiranda 6 ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių.

•
•
•
•
•

Kai bet kurie nauji išsisklaidę simboliai atsiranda būgnuose, jie yra sulaikomi savo pozicijose, o pakartotinių sukimų
skaičius grįžta prie 3.
Prieš pakartotinių sukimų funkcijos pabaigą kiekvienas išsisklaidęs simbolis suteikia prizą.
Trofėjaus Didžiojo Puodo („Trophy Jackpot“) funkcijos metu platininio didžiojo puodo („Platinum jackpot“) simboliai
suteikia daugiklį x1000.
Lošime taip pat yra statymo („Gamble“) funkcija, kuri leidžia laimėjimą padidinti maksimaliai iki 5 kartų. Lošėjai
renkasi pasiimti laimėjimą arba atlikti statymą iš jau turimo laimėjimo.
Funkcijos pirkimas („Buy feature“) leidžia nusipirkti Didžiojo Puodo Banko Apiplėšimo funkciją. Sukimuose visada
pasirodys mažiausiai 6 išsisklaidę simboliai.
1474. Gizos begalybės būgnai („Giza Infinity Reels“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 25 EUR. Didžiausias laimėjimas: 250 000 EUR.
Tai lošimas, kuris prasideda nuo 3 būgnų ir 4 eilučių, o lošimo eigoje būgnų skaičius didėja.

Lošimo taisyklės:
• Kiekvienas naujai pridėtas būgnas padidina daugiklį visiems simbolių laimėjimams.
• 15-tame būgne lošėjui suteikiamas didžiojo puodo („jackpot“) prizas – bendro statymo daugiklis x888.
• Laukinis skarabėjaus („Wild scarab“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus piramidės („pyramid“) simbolį.
• Bet kuris piramidės simbolio laimėjimas, pagrindinio lošimo metu, aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.
• Kiekvieno sukimo metu, jei dešiniausias būgnas pagerina bet kurio simbolio kombinaciją, pridedamas papildomas
būgnas iš dešinės. Laimėjimai suskaičiuojami kai nebelieka papildomų būgnų.
• Simbolio daugiklis („symbol multiplier“) suteikiamas visiems simbolių laimėjimams. Bet kuriame naujame lošime,
simbolio daugiklis prasideda nuo x1. Pagrindinio lošimo metu, simbolio daugiklis padidėja 1 kartu, kai pridedamas
naujas būgnas.
• Bet kuris piramidės simbolio laimėjimas nemokamų sukimų lošime suteikia papildomus 4 sukimus.
• Statymo („Gamble“) funkcija: lošėjas gali statyti savo laimėjimą, kad padidintų jį iki 5 kartų. Maksimalus šios funkcijos
laimėjimas yra 10000x statymo sumos (eurais).
• Funkcijos pirkimas („Buy feature“): sumokėjęs 1500 monetų lošėjas gali pereiti tiesiai prie nemokamų sukimų. Sukimo
metu yra garantuojamas piramidės simbolio laimėjimas.
1475. Kalėdų eglutė („Christmas Tree“)
•
•

Mažiausias statymas: 0,40 EUR. Didžiausias statymas: 40 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Tai kazino lošimas, kuriame išmokėjimai suteikiami už simbolių grupes („cluster“).

Lošimo taisyklės:
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus paslapties („mystery“) simbolį.
• Paslapties simbolis gali pavirsti į vieną iš pastovių arba laukinį simbolį.
• Lošime yra 8 pastovūs simboliai: 3 mažiausiai išmokantys, 3 vidutiniškai išmokantys ir 2 daugiausiai išmokantys;
• 5 ar daugiau identiškų simbolių jungiasi į vieną, kad suformuotų laiminčią simbolių grupės kombinaciją.
• Simbolių grupės negali turėti laukinių simbolių. Kaskadų („Cascade“) funkcijos metu laiminčios simbolių grupės yra
pašalinamos iš būgnų, o nauji simboliai krenta žemyn, užpildydami tuščias pozicijas. Kaskadų („Cascade“) funkcija
tęsiasi tol, kol nebelieka laimingų simbolių grupių.
• „Stebuklas“ („MIRACLE“): jei būgnuose atsiranda 3 ar daugiau kaskadų, vieno sukimo metu, kuriame nebėra laiminčių
kaskadų, lošėjui suteikiama:
o Statymo laimėjimas nuo 5 iki 1000;
o Bendras laimėjimo daugiklis nuo x2 iki x30;

•

•

•

o 5 nemokami sukimai.
Stebuklo funkcija aktyvuojama pagrindinio lošimo metu.
Sniego senis („SNOWMAN“): atsitiktinio sukimo pradžioje, sniego senio funkcija atsitiktinai parenka vieną iš
mažiausiai arba vidutiniškai išmokančių simbolių, kuris tampa laukiniu simboliu. Sniego senio funkcija gali būti
aktyvuota pagrindinio arba nemokamų sukimų lošime.
Pūga („BLIZZARD“): pūgos funkcijos metu atsiranda 3-9 paslapties simboliai, jei nebelieka laiminčių simbolių grupių.
Pūgos funkcija gali būti aktyvuota atsitiktiniu būdu, vieną kartą per kaskadą, pagrindinio arba nemokamų sukimų
lošime.
Nemokami sukimai: šios funkcijos metu atsiranda progresyvus daugiklis („Progressive multiplier“), kuris didėja po
kiekvieno kaskados išmokėjimo. Nemokami sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant
šią funkciją. Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai.
1476. Didelis sprogimas („Hyper Burst“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Tai 6 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

Lošimo taisyklės:
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
• Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima pažiūrėti
paspaudus mygtuką „i“.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialiuosius simbolius. Lošime veikia didelių simbolių
ypatybė. Simboliai gali būti nuo 2x2 iki 4x4.
• Lošime susidaręs laimingas derinys aktyvuoja vieną pakartotinį sukimą, kurio metu 2 centriniuose būgnuose pasirodo
dideli simboliai 2x2. Jei pakartotinio sukimo metu išsukamas laimingas derinys, aktyvuojamas dar vienas pakartotinis
sukimas su dideliu simboliu 3x3. Jei antrojo pakartotinio sukimo metu susidaro laimingas derinys, aktyvuojamas „Hiper
rėžimas“.
• Laimėjus du pakartotinius sukimus, aktyvuojamas „Hiper rėžimas“. Šio rėžimo pradžioje laimėjimo daugiklis yra x2 ir
gali būti padidintas iki x10 iš eilės susidarant laimingiems deriniams pakartotinių sukimų metu. „Hiper rėžimo“ metu
centriniuose būgnuose pasirodo dideli simboliai 4x4. „Hiper rėžimo“ metu pakartotiniai sukimai yra suteikiami už
„Hiper rėžimo“ pakartotinio sukimo laimėjimą.
1477. Žaibuojantis Džokeris („Lightning Joker“)
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 50 EUR. Didžiausias laimėjimas: 500 550 EUR.
Tai 3 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

Lošimo taisyklės:
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
• Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima pažiūrėti
paspaudus mygtuką „i“.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialiuosius simbolius.

•

•
•

•

Išsukus bet kuriuos 2 būgnus pilnus vienodų simbolių, aktyvuojamas pakartotinis nesutampančių simbolių (išskyrus
laukinius) sukimas. Laukiniai simboliai gali pakeisti bet kurį sutampantį simbolį ir padėti aktyvuoti nesutampančių
simbolių sukimą. Nesutampančių simbolių sukimo metu Džokerio simbolis pasirodyti negali.
Užpildžius visus 3 būgnus identiškais simboliais, aktyvuojamas daugiklis x2, x3, x5 arba x10. Laukiniai simboliai gali
pakeisti bet kurį sutampantį simbolį ir padėti aktyvuoti daugiklį.
Džokerio („Joker“) simboliai gali pasirodyti bet kuriuose būgnuose:
o 2 Džokerio simboliai aktyvuoja mistinį laimėjimą, kurio daugiklis yra nuo x2 iki x10 000;
o 3 Džokerio simboliai aktyvuoja mistinį laimėjimą, kurio daugiklis yra nuo x100 iki x10 000.
Jei 3 Džokerio simboliai pasirodo laimėjimo linijoje, aktyvuojamas mistinis laimėjimas, kurio daugiklis yra nuo x1000
iki x10 000.
1478. Molini pinigai! („Moley Moolah!“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 675 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 mokėjimo eilių lošimas.

Lošimo taisyklės:
• Išmokama už laiminčias kombinacijas, sudarytas iš 3 ar daugiau identiškų simbolių, esančių gretimuose būgnuose.
• Lošime yra 5 daugiausiai išmokantys ir 4 mažiausiai išmokantys simboliai.
• Laukinis išsisklaidęs („Wild Scatter“) simbolis pakeičia visus įprastinius simbolius ir atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose
pagrindinio lošimo metu bei gali aktyvuoti premijos („bonus“) lošimą.
• Nemokamų sukimų lošimas aktyvuojamas, kai 3 išsisklaidę premijos („scatter bonus“) simboliai atsiranda pagrindinio
lošimo metu, 1, 3 ir 5 būgnuose.
• Premijos simbolis suteikia 12 nemokamų sukimų.
• Kai auksinės gilės („golden acorn“) simbolis atsiranda būgnuose nemokamų sukimų metu, simboliai pridedami prie
matuoklio. Užpildžius atitinkamu auksinės gilės simbolių kiekiu, suteikiami šie prizai:
o 5 auksinės gilės simboliai aktyvuoja 2-ąjį būgnų rinkinį;
o 10 auksinės gilės simbolių aktyvuoja 3-ąjį būgnų rinkinį;
o 15 auksinės gilės simbolių aktyvuoja 4-ąjį būgnų rinkinį;
o 20 auksinės gilės simbolių išmoka didžiausią prizą.
1479. Būgnų troškimas („Reel Desire“)
•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 75 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 4 eilių ir 1024 laimėjimo būdų lošimas.

Lošimo taisyklės:
• 3 nemokamų sukimų („free spin“) simboliai suteikia nemokamų sukimų funkciją.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus įprastinius simbolius.
• Dvigubas laukinis („Double wild“) simbolis atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose pagrindinio lošimo metu. Jis suteikia
pakartotinį sukimą ir x2 daugiklį.
• Būgnų troškimo funkcija paverčia 1-5 būgnus į laukinius būgnus („wild reels“). Ši funkcija gali būti aktyvuota
atsitiktinai pagrindinio lošimo metu.
• 3 nemokamų sukimų simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.
• 4 nemokamų sukimų simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų ir daugiklį statymui – x50.
• 5 nemokamų sukimų simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų ir daugiklį statymui – x500.
• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai, jei būgnuose nusileis papildomi 3 nemokamų sukimų simboliai.

•
•

Daugiklio nemokami sukimai („Multiplier free spins“) prasideda su daugikliu x1, kuris kyla su kiekvienu laiminčiu
sukimu.
Visi laukiniai simboliai yra lipnūs iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos.
1480. Knososo multi šuolio labirintas („Labyrinth Of Knossos MultiJump“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 60 EUR. Didžiausias laimėjimas: 280 740 EUR.
Tai 5 būgnų ir 243 laimėjimo būdų lošimas.

Lošimo taisyklės:
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
• Sutampantys laimėjimai yra sudedami.
• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę, tik šalia esančiuose būgnuose.
• Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose ir pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („bonus“) simbolį.
Laukinis simbolis gali atsirasti kaip 3 simbolių grupė.
• Multi šuolio daugiklis („Multi Jump Multiplier“) suteikiamas individualiems simboliams visuose būgnuose. Galimi
daugikliai yra x2, x3 ir x5. Multi šuolio daugikliai, atsirandantys toje pačioje laiminčioje kombinacijoje yra
sudauginami. Pagrindinio lošimo metu multi šuolio daugiklis gali būti suteikiamas simboliams, o nemokamų sukimų
lošimo metu – visiems simboliams garantuotai, išskyrus premijos simbolį.
• 3, 4 arba 5 premijos simboliai atitinkamai aktyvuoja 12, 15 arba 20 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai gali būti
aktyvuoti pakartotinai nemokamų sukimų metu. Lošiama ta pačia monetos verte, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią
funkciją.
1481. Užvaldyk grynųjų barą („Rock The Cash Bar“)
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 243 laimėjimo linijų pagrindiniame lošime ir iki 16 807 laimėjimo variantų nemokamų sukimų metu
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

Lošimo taisyklės:
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
• Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima pažiūrėti
paspaudus mygtuką „i“.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) ir bilieto simbolius bei gali
pasirodyti tik „Naktinio išėjimo“ funkcijos metu.
• „Naktinio išėjimo“ funkcija gali būti atsitiktinai aktyvuota pagrindinio lošimo metu. Virš besisukančių simbolių
būgnuose pasirodo spalvotos, judančios prožektorių šviesos ir jei būgnams nustojus suktis šios šviesos uždengia kuriuos
nors simbolius, simboliai pavirsta į laukinius ir sudaro laimintį derinį.
• Pasirodęs išsisklaidęs simbolis ir vienas arba daugiau bilieto simbolių kiekviename 2, 3, 4 ir 5 būgne, aktyvuoja vieną
iš nemokamų sukimų premijos lygių.
• Yra 3 skirtingi išsisklaidę simboliai atitinkamai 3 nemokamų sukimų premijos lygiams suaktyvinti.
• Išsisklaidęs simbolis gali pasirodyti tik 1 būgne. Nemokamų sukimų premijos lygiai yra:
o „Naktis klube“ – pirmasis nemokamų sukimų premijos lygis. Šį lygį aktyvuoja Klubo nakties („Club Night“)
simbolis;
o „Pakvietimas“ – antrasis nemokamų sukimų premijos lygis. Šį lygį aktyvuoja Pakvietimo („Invite“) simbolis;
o „VIP“ – aukščiausias nemokamų sukimų premijos lygis. Šį lygį aktyvuoja „VIP“ simbolis.

Skaičiai bilieto simboliuose, iškritusiuose 2, 3, 4 ir 5 būgnuose nustato suteikiamų nemokamų sukimų skaičių.
Skaičiai bilieto simboliuose gali būti nuo 1 iki 3.
Minimalus galimų nemokamų sukimų skaičius yra 5, maksimalus – 13.
Nemokamų sukimų metu yra aktyvūs laimėjimų daugikliai, „Užvaldyk grynųjų barą“ pakartotiniai sukimai ir
išsiplečiantys būgnai. Taip pat nemokamų sukimų metu, jų lygis gali būti pakeltas į aukštesnį.
Nemokamų sukimų premijos lygį į aukštesnį pakelia iškritęs simbolis − „Atnaujinimas“. Jei nemokamų sukimų metu
yra aktyvuojama pakartotinio sukimo funkcija, lošimo būgnai išsiplečia vertikaliai sudarydami dar daugiau laimėjimo
linijų.
Būgnai gali išsiplėsti iki 7 pozicijų vertikaliai: 4 pozicijos padidina laimėjimo linijų skaičių iki 1 024, 5 pozicijos – 3
125, 6 pozicijos – 7 776 ir 7 pozicijos 16 807. Išsiplėtę būgnai išlieka iki premijos pabaigos.
Kiekvienas nemokamų sukimų premijos lygis turi jam priskirtą laimėjimo daugiklį. Prasidėjus nemokamiems sukimams
yra taikomas mažiausias laimėjimo daugiklis, kuris gali būti padidintas su kiekvienu laimėjimu iki maksimalaus to lygio
daugiklio:
o „Naktis klube“ nemokamų sukimų daugikliai yra x1, x2 ir x3;
o „Pakvietimas“ nemokamų sukimų daugikliai yra x4, x6 ir x8;
o „VIP“ nemokamų sukimų daugiklis prasideda nuo x10 ir padidėja 1 po kiekvieno laimėjimo. Šis lygis neturi
maksimalaus laimėjimo daugiklio.
o

•
•
•

•
•

1482. 3021 m. premijų medžiotojas („3021 A.D. The Bounty Hunter“)
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 371 400 EUR.
Tai 6x6 formato, 40 laimėjimo linijų lošimas su būgno premija ir nemokamų sukimų premija.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Lošimą sudaro 4 didelės vertės simboliai, 4 mažos vertės simboliai, išsisklaidęs nemokamų sukimų („Free Spin
Scatter“) simbolis ir laukinis („Wild“) simbolis, kuris pakeičia visus kitus simbolius.

Premijų medžiotojo nemokamų sukimų premija
• Šią premiją galima aktyvinti išsukus 5 ar daugiau išsisklaidžiusių nemokamų sukimų („Free Spin Scatter“) simbolių,
aktyvinus premiją išmokamas mažas premijos laimėjimas, kurio dydis yra 5 x statymas.
• Nemokamų sukimų metu kiekvienas papildomai išsuktas premijos simbolis suteikia dar vieną nemokamą sukimą.
• Galimi nemokamų sukimų laimėjimo daugikliai: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x8, x10, x15, x25.
• Funkcija pasibaigia išnaudojus visus nemokamus sukimus.
Laukinio būgno premija
• Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų premijos metu veikia būgno premija, kurios metu SK-1000 herojus gali
pakeisti būgne esančius simbolius laukiniais.
1483. Senovinis užtemimas („Ancient Eclipse“)
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 459 500 EUR.
Tai 5x4 formato, 50 laimėjimo linijų lošimas.

Laukinio užtemimo („Wild Eclipse“) funkcija
• Išsukti mėnulio simboliai pakeičiami į auksinius saulės rėmelius, kurie liks ekrane iki užtemimo aktyvinimo.
• Kai mėnulio simbolis išsukamas auksiniame saulės rėmelyje, aktyvinamas užtemimas. Jo metu visi auksiniuose
rėmeliuose esantys simboliai tampa laukiniais. Jei vieno sukimo metu aktyvinami keli užtemimai, laimėjimo daugiklis
didėja +1 už kiekvieną užtemimą.

Lipnių saulių nemokami sukimai („Sticky Suns Free Spins“)
• Ši funkcija aktyvinama 2, 3 ir 4 būgne išsukus kario („Warrior“) simbolius.
• Pradžioje lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų, kurių metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
• Šios funkcijos metu auksiniai saulės rėmeliai tampa lipnūs ir po užtemimo nepranyksta.
• Kiekvienas išsuktas mėnulio simbolis toje pozicijoje palieka auksinį saulės rėmelį ir papildomai suteikia +1 nemokamą
sukimą.
1484. Triukšmas raudonosios skrybėlės užeigoje („Brawl At The RedCap Inn“)
•
•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 60 EUR. Didžiausias laimėjimas: 553 440 EUR.
Tai 2 būgnų rinkinius turintis lošimų automatas su laukinio sukeitimo („Wild Swap“) ir išlaikytų laukinių nemokamų
sukimų („Held Wild Free Games“) funkcijomis.
Kiekvienas būgnų rinkinys turi 50 laimėjimo linijų, iš viso lošime yra 100 laimėjimo linijų.
Pagrindiniame lošime bendras statymas yra monetos vertės, padaugintas iš 20.
Visi laimėjimai dauginami iš monetos vertės.
Laimingi deriniai skaičiuojami nuo kairiausio būgno į dešinę.
Laukiniai („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusius („Scatter“).

Laukinio sukeitimo („Wild Swap“) funkcija
• Ant bet kurio būgno išsuktas laukinis simbolis nukopijuojamas į tą pačią padėtį kitame būgne.
• Laukiniai simboliai, išsukti tose pačiose padėtyse ant skirtingų būgnų, nukopijuojami ir jiems suteikiamas x5 daugiklis.
Nemokami sukimai
• Išsukus 5 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų.
• Nemokamų sukimų metu yra aktyvi laukinio sukeitimo („Wild Swap“) funkcija.
• Visi išsukti laukiniai simboliai lieka savo padėtyse iki nemokamų sukimų pabaigos.
• Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvinti pakartotinai.
1485. Katilas („Cauldron“)
•
•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 222 200 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 20 laimėjimo linijų, laukiniais („Wild“) ir išsisklaidžiusiais („Scatter“) simboliais.
Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų bei pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį
(„Scatter“).
Šis lošimas turi nemokamų sukimų premiją su daugiklio simboliais ir super nemokamų sukimų premiją.
Nemokami sukimai aktyvinami išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius. Išsukus laimingą derinį su
didelės vertės simboliais, visų vėlesnių sukimų laimėjimai dvigubinami. Išsukus laimingą derinį su mažos vertės
simboliu, visų vėlesnių sukimų metu šis simbolis pašalinamas iš būgnų. Už kiekvieną tokį mažos vertės simbolio
pašalinimą suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas.
Kiekvienas išsuktas išsisklaidęs („Scatter“) simbolis progreso juostą papildo 1 tašku. Progreso juostoje surinkus 750
taškų atrakinama super nemokamų sukimų premija, kuri prasideda vien su didelės vertės simboliais (mažos vertės
simboliai pašalinami).
1486. Kristalų kritimai („Crystal Falls“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 410 600 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 20 laimėjimo linijų ir nemokamų sukimų funkcija.

•

•

Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų premijos metu naudojama kaskados funkcija, kuri reiškia, kad visi laimingą
derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Jei sudaromas laimingas derinys, ši reakcija
kartojasi, kol nebesusidaro laimingi deriniai. Jei šių reakcijų susidaro pakankamai daug, lošėjui suteikiami nemokami
sukimai, kurių skaičius priklauso nuo esamo lygio (suteikiami 7, 10, 12, 18 arba 25 nemokami sukimai).
Kiekvieno būgno viršutinėje dalyje yra atskiras daugiklis. Pradinė kiekvieno daugiklio vertė yra x1. Kai nemokamų
sukimų metu išsukamas laukinis („Wild“) simbolis, daugiklio vertė padidėja +1. Šis daugiklis taikomas laimėjimui tik
tada, jeigu būgno su šiuo daugikliu simbolis sudarė laimingą derinį. Būgno daugikliai išlieka iki nemokamų sukimų
pabaigos.
1487. Beviltiški šunys („Desperate Dawgs“)

•
•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 390 200 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 20 laimėjimo linijų, turintis 3 didelės vertės simbolius, 4 mažos vertės simbolius
ir laukinį („Wild“) simbolį, kuris pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“).
Laimingi deriniai skaičiuojami nuo kairiausio būgno į dešinę.
Išsukus 3, 4 arba 5 geltonus simbolius aktyvinama prikabinamo vežimo („Wagon Trail“) premija. Ekrane atsiranda trys
vežimo („Wagon“) simboliai su paslėptais piniginiais laimėjimais. Lošėjas pasirenka vieną iš jų, ekrane parodoma
laimėjimo suma.
Išsukus 3, 4 arba 5 nusikaltimų šėlsmo („Crime Spree“) simbolius suteikiamas nedidelis premijos laimėjimas ir 10
nemokamų sukimų su didėjančiu daugikliu, yra galimybė šią funkciją aktyvinti pakartotinai. Nemokami sukimai
prasideda su daugikliu x1, kuris didėja su kiekvienu sukimu. Didžiausias galimas daugiklis – x30.
Ant 1, 3 ir 5 būgno išsukus 3 raudonus simbolius aktyvinama banko įsilaužėlio („Bank Buster“) premija. Šios premijos
metu lošėjui rodomi 3 seifai su atsitiktiniais prizais: bronzinis, sidabrinis ir auksinis. Kiekvienas seifas turi unikalų
saugos kodą, kuris reikalingas prizui iš konkretaus seifo gauti. Lošėjas klaviatūroje spaudžia skaičius nuo 0 iki 9, kol
bus atidarytas vienas iš seifų su prizais.
1488. Velykų sala 2 („Easter Island 2“)

•
•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 300 EUR. Didžiausias laimėjimas: 750 000 EUR.
Tai 6 būgnų ir 25–55 laimėjimo linijų lošimo automatas, turintis 5 didelės vertės simbolius, 4 mažos vertės simbolius ir
laukinį („Wild“) simbolį, kuris pakeičia visus kitus simbolius.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Jei sukimo metu susidaro laimingas derinys, lošėjui suteikiamas vienas pakartotinas sukimas. Jei laimingą derinį sudarė
mažos vertės simbolis, pakartotino sukimo metu šis simbolis pakeičia visus kitus mažos vertės simbolius. Jei laimingą
derinį sudarė didelės vertės simbolis, pakartotino sukimo metu šis simbolis pakeičia visus kitus didelės vertės simbolius.
Lošėjui, išsukusiam laimingą derinį, suteikiamas tik vienas pakartotinas sukimas.
Kai laimingą derinį sudaro 4, 5 arba 6 vienodi simboliai, būgne atsiranda gigantiškas simbolių blokas. Laimingas
derinys su 4 vienodais simboliais suteikia 2x2 dydžio simbolių bloką, 5 vienodais simboliai – 3x3 dydžio simbolių
bloką, 6 vienodais simboliais – 4x4 dydžio simbolių bloką.
Laimingas derinys su 6 vienodais simboliais, be gigantiško simbolių bloko, taip pat išplečia lošimo lauką iki 8x6 su 55
laimėjimo linijomis pakartotiniam sukimui.
1489. Eldorado begaliniai būgnai („El Dorado Infinity Reels“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 40 EUR. Didžiausias laimėjimas: 250 000 EUR.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Visi laimėjimai dauginami iš monetos vertės. Skirtingų simbolių
laimėjimai sudedami.

•
•
•

Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus šventyklos („Temple“) simbolius. Šventyklos („Temple“)
simbolis suteikia 10 nemokamų sukimų.
Lošimas prasideda su 3 būgnais ir 4 eilėmis. Kiekvieno sukimo metu yra galimybė padidinti būgnų skaičių. Kiekvienas
naujas būgnas padidina laimėjimo daugiklį +1.
Lošime dalyvauja simbolio daugiklis, kuris taikomas visiems atitinkamo simbolio laimėjimams. Pagrindinio lošimo
metu pradinis daugiklis yra x1, kuris didėja +1 kaskart, kai pridedamas naujas būgnas. Nemokamų sukimų 1, 2, 3 ir 4
lygyje simbolio daugiklis atitinkamai padidinamas +1, +2, +3 ar +4 kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
1490. Chimeros begaliniai būgnai („Gargoyle Infinity Reels“)

•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 10 EUR. Didžiausias laimėjimas: 213 000 EUR.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Lošimas prasideda su 3 būgnais ir 4 eilėmis. Kiekvieno sukimo metu yra galimybė padidinti būgnų skaičių. Kiekvienas
naujas būgnas padidina laimėjimo daugiklį +1.
Chimeros („Gargoyle“) simbolis yra laukinis („Wild“) ir pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusius („Scatter“)
simbolius. Nemokamų sukimų metu renkami laukiniai simboliai leidžia atrakinti aukštesnio lygio būgnus.
Surinkus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei nemokamų sukimų
metu išsukamas laukinis simbolis, už kiekvieną tokį simbolį pridedama papildoma simbolių eilė. Didžiausias galimas
eilių skaičius – 6.
1491. Aligatoriaus auksas: gigablokai („Gator Gold Gigablox“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 60 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 800 000 EUR.
Tai 4x6 formato lošimas su neribotu laimėjimo linijų skaičiumi.
Lošime dalyvauja auksinis aligatoriaus super didelės išmokos („Golden Gator Super High Pay“) simbolis. Laimėjimas
išmokamas išsukus 2 šiuos simbolius.
Gigablokai („Gigablox“) yra gigantiškų simbolių būgnai. Kiekvieno sukimo metu atsiranda mažiausiai 1 būgnas su
gigablokais. Didžiausias galimas gigablokų dydis – 4x4.
1492. Auksinė Gorgona („Golden Gorgon“)

•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 400 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 816 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas, kuriame laimėjimai skaičiuojami iš kairės į dešinę už 3 ar
daugiau vienodų simbolių.
Laimingą derinį sudarę simboliai lieka savo padėtyse, kitose padėtyje atliekamas pakartotinas sukimas. Pakartotini
sukimai kartojasi, kol baigiasi visą lošimo lauką užpildžius laimingais simboliais arba kol susidaro nauji laimingi
deriniai.
Kai vienas iš stulpelių užpildomas laimingais simboliais, lošėjui suteikiamas daugiklis, kurio dydis lygus stulpelių su
vien laimingais simboliais skaičiui (nuo x2 iki x5).
1493. Jaguaro super keliai („Jaguar Superways“)

•
•
•

Mažiausias statymas: 0,40 EUR. Didžiausias statymas: 10 EUR. Didžiausias laimėjimas: 224 570 EUR.
Tai 387 420 489 laimėjimo linijų lošimo automatas.
Lošimo metu išsukus pėdsako („Pawprint“) simbolį aktyvinamos papildomų laimėjimų kaskados. Kaskadų metu visi
laimingą derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Jei gaunamas laimingas derinys,
kaskada kartojama.

•
•

Laukinis Jaguaro („Jaguar“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus šventyklos („Temple“). Laukinis simbolis gali
atsirasti ant visų būgnų, išskyrus 1.
Išsukus 3 šventyklos („Temple“) simbolius suteikiami 7 nemokami sukimai, 4 simbolius – 10 nemokamų sukimų, 5
simbolius – 12 nemokamų sukimų, 6 simbolius – 15 nemokamų sukimų, 7 simbolius – 18 nemokamų sukimų, 8 ar
daugiau simbolių – 20 nemokamų sukimų. Šventyklos („Temple“) simbolis gali atsirasti ant visų būgnų, išskyrus 1.
1494. Legendinis Džonanas („Johnan Legendarian“)

•
•

•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 50 EUR. Didžiausias laimėjimas: 250 000 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 10 laimėjimo linijų, laukiniu („Wild“) simboliu (kuris taip pat veikia kaip
išsisklaidęs („Scatter“) simbolis), nemokamų sukimų premija, super nemokamų sukimų premija (atrakinama renkant
išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius).
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išsukus 3 ar daugiau laukinių („Wild“) simbolių, aktyvinama nemokamų sukimų premija su 10 nemokamų sukimų. Šią
premiją galima aktyvinti pakartotinai nemokamų sukimų metu surinkus 3 ar daugiau laukinių simbolių.
Išsukus 2 ar daugiau laukinių („Wild“) simbolių, šie simboliai surenkami į matuoklį, kiekvienas toks simbolis suteikia
1 tašką. Surinkus 770 taškų aktyvinama super nemokamų sukimų premija.
1495. Karštas legionas 1 („Legion Hot 1“)

•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,30 EUR. Didžiausias statymas: 84 EUR. Didžiausias laimėjimas: 227 250 EUR.
Lošimas prasideda su 243 laimėjimo linijomis. Vėliau laimėjimo linijų skaičius gali išsiplėsti iki 1125.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laukiniai („Wild“) simboliai gali atsirasti tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Laukiniai („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“).
Premijos skydas („Bonus Shield“) gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. Pagrindinio lošimo metu šie simboliai renkami
įvairiems patobulinimams gauti, nemokamų sukimų metu šie simboliai pakeičia visus simbolius kaip x2 laukinis („x2
Wild“). Pagrindinio lošimo metu surinkti premijos skydai aktyvina šiuos patobulinimus:
o 1 premijos skydas (bronzinis lygis) – būgnų apačioje atrakinama 4-ta simbolių eilutė.
o 2 premijos skydai (sidabrinis lygis) – būgnų viršuje atrakinama 5-ta simbolių eilutė.
o 3 premijos skydai (auksinis lygis) – visiems viršutinės ir apatinės būgnų eilutės laimėjimams suteikiamas x2
daugiklis.
o 4 premijos skydai – aktyvinama nemokamų sukimų premija su 10 nemokamų sukimų. Visi patobulinimai, kurie
buvo aktyvinti pagrindinio lošimo metu, išlieka ir nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų premijos
negalima aktyvinti pakartotinai.
1496. Lotsos linijos („Lotsa Lines“)

•
•
•

•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 75 EUR. Didžiausias laimėjimas: 262 464 EUR.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. Laukiniai („Wild“) simboliai
pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusius („Scatter“).
Tai 5 būgnų lošimo automatas, kurio laimėjimo linijų skaičius keičiasi prieš kiekvieną sukimą. Pagrindiniame lošime
gali būti 25, 20, 100 arba 200 laimėjimo linijų, nemokamų sukimų metu laimėjimo linijų skaičius padidėja iki 200,
3000, 400 arba 500.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 12 nemokamų sukimų.
Jei ant 3 ar daugiau būgnų išsukamas 1 ar daugiau laukinių („Wild“) simbolių, aktyvinama laukinio pakartotino sukimo
funkcija („Wild Respin Feature“). Jos metu atsiranda laukiniai būgnai, kuriuose yra tik laukiniai arba tušti simboliai.
Išsukus bent vieną laukinį simbolį, pakartotino sukimo funkcija aktyvinama dar kartą.

1497. Marso kalnakasių begaliniai būgnai („Martian Miner Infinity Reels“)
•
•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 25 EUR. Didžiausias laimėjimas: 138 400 EUR.
Tai 4 būgnų ir 3 eilių lošimo automatas, kuriame būgnų skaičius su kiekvienu laimėjimu gali padidėti iki 76 papildomų
būgnų.
Laimingą derinį sudaro 5 ar daugiau vienodų simbolių. Skirtingų simbolių laimėjimai sudedami.
Laukinio astronauto („Wild Astronaut“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų degalų („Free
Spins Fuel“), „Ankh“, fosilijos („Fossil“) ir lobių skrynios („Tresure Chest“) simbolius.
Nemokamų sukimų degalų („Free Spins Fuel“) simbolis suteikia +1 nemokamą sukimą. Jei būgnai vienu sukimu buvo
išsiplėtę 10 kartų arba daugiau, aktyvinamas nemokamų sukimų režimas, kuriame nemokamų sukimų skaičius priklauso
nuo prieš tai surinktų nemokamų sukimų degalų („Free Spins Fuel“) simbolių (daugiausiai 10 nemokamų sukimų).
Lošimų metu atsitiktinai aktyvinama teleportavimo funkcija, kurios metu lošėjas nukeliamas į atsitiktinį lošimo lygį su
itin didelės vertės simboliais. Šiame lygyje lošėjui suteikiamas 1 sukimas, tada jis grąžinamas į pagrindinį lošimą.
1498. Odino begaliniai būgnai: megakeliai („Odin Infinity Reels Megaways“)

•
•
•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,30 EUR. Didžiausias statymas: 12 EUR. Didžiausias laimėjimas: 240 000 EUR.
Tai 3 būgnų ir 4 eilių lošimo automatas. Būgnų skaičius didėja neribotai, kiekvienas naujas būgnas padidina laimėjimo
daugiklį.
Laukinis „Valknut“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Gungnir“ simbolį.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Laimingą derinį sudaro 5 ar daugiau vienodų simbolių.
Lošime dalyvauja simbolio daugiklis, kuris taikomas visiems atitinkamo simbolio laimėjimams. Pagrindinio lošimo
metu pradinis daugiklis yra x1, kuris didėja +1 kaskart, kai pridedamas naujas būgnas. Nemokamų sukimų 1, 2, 3 ir 4
lygyje simbolio daugiklis atitinkamai padidinamas +1, +2, +3 ar +4 kaskart, kai pridedamas naujas būgnas.
„Gungnir“ simbolis aktyvina nemokamų sukimų funkciją. Jos metu lošėjui rodomi du ratai. Pirmasis ratas sukamas
siekiant nustatyti vieną iš keturių nemokamų sukimų lygių, antrasis ratas sukamas siekiant nustatyti atsitiktinį 8, 10 arba
12 nemokamų sukimų skaičių. Nemokamų sukimų metu išsukus „Gungnir“ simbolį suteikiami dar 4 nemokami sukimai.
Aukso puodo pakartotinių sukimų („Jackpot Respins“) funkcija aktyvinama surinkus 6 ar daugiau kūjo („Hammer“)
simbolių. Funkcijos metu suteikiami 3 pakartotini sukimai. Kūjo simboliai lieka savo padėtyse, kitos padėtys sukamos
iš naujo. Kaskart išsukus naują kūjo simbolį, pakartotinų sukimų skaičius atstatomas į 3. Kai būgnas užpildomas 4 kūjo
simboliais, dešinėje pridedamas naujas būgnas. Pasibaigus nemokamiems sukimams kūjo simbolis išmoka paprastą
laimėjimą arba aukso puodo prizą.
1499. „PapayaPop“ („PapayaPop“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 054 200 EUR.
Tai 118 098 laimėjimo linijų lošimo automatas su „PopWins“ funkcija.
„PopWins“ funkcijos metu laimingą derinį sudarę simboliai sprogsta, o jų vietoje atsiranda nauji simboliai. Kiekvienas
būgnas pagrindinio lošimo metu gali išsiplėsti iki 6 simbolių, nemokamų sukimų metu – iki 9 simbolių.
Kai visi būgnai tampa 6 simbolių aukščio, aktyvinama neribotų nemokamų sukimų premija. Prieš jai prasidedant, lošėjas
turi galimybę lošti iš neribotų nemokamų sukimų laimėjimo ir gauti didesnį pradinį daugiklį ir didesnio aukščio
pradinius būgnus. Jei lošimas pralaimimas, lošėjas grąžinamas į pagrindinį lošimą ir negauna nemokamų sukimų.
Lošiama 2 kartus. Pirmuoju lošimu pradinį daugiklį galima padidinti nuo x2 iki x3, būgnų aukštį – nuo 3 iki 4. Antruoju
lošimu pradinį daugiklį galima padidinti iki x4, o būgnų aukštį – iki 5. Lošimo ratas turi specialų auksinį laukelį, kurį
išsukus pradinis daugiklis tampa x5. Neribotų nemokamų sukimų skaičius yra 3. Kaskart išsukus laimingą derinį
neribotų nemokamų sukimų skaičius atstatomas į 3.

1500. „Raptor Doublemax“ („Raptor Doublemax“)
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 50 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų ir 3 eilių lošimo automatas su 25 laimėjimo linijomis. Lošimas turi 4 didelės vertės simbolius, 4 mažos
vertės simbolius, nemokamų sukimų simbolį ir laukinį („Wild“) simbolį, kuris pakeičia visus kitus simbolius.
Kritimo funkcijos metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Po kiekvieno
tokio kritimo į vieną iš laimingų padėčių pridedamas laukinis simbolis.
Kiekvienas kritimo metu gautas laimėjimas padvigubina bendrą daugiklį. Pagrindiniame lošime šis daugiklis atstatomas
po kiekvieno nesėkmingo sukimo ar kritimo. Nemokamų sukimų metu daugiklis lieka iki funkcijos pabaigos.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija.
1501. Robino Šervudo plėšikai („Robin Sherwood Marauders“)

•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 20 EUR. Didžiausias laimėjimas: 700 000 EUR.
Pagrindinį lošimą sudaro 6 būgnai, 4 eilės ir 4096 laimėjimo linijos.
Kritimo funkcijos metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Po kiekvieno
tokio kritimo laimėjimo daugiklis padidėja +1.
Išsukus 3 išsisklaidžiusius simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų, 4 simbolius – 12 nemokamų sukimų, 5
simbolius – 14 nemokamų sukimų, 6 simbolius – 16 nemokamų sukimų. Už kiekvieną nemokamų sukimų metu išsuktą
išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį suteikiami +2 nemokami sukimai.
Kiekvienas išsisklaidęs („Scatter“) simbolis papildo progreso juostą. Užpildžius visą progreso juostą (670 taškų)
suteikiama 10 super nemokamų sukimų su atsitiktiniu daugikliu iki x5.
1502. Karališko drakono begaliniai būgnai („Royal Dragon Infinity Reels“)

•
•
•
•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,30 EUR. Didžiausias statymas: 75 EUR. Didžiausias laimėjimas: 198 900 EUR.
Laimingą derinį gali sudaryti 5 ar daugiau vienodų simbolių. Skirtingų simbolių laimėjimai sudedami. Laimingi deriniai
skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Sukimas prasideda su 3 būgnais. Po kiekvieno laimingo derinio dešinėje pridedamas papildomas būgnas. Šių papildomų
būgnų skaičius neribotas. Su kiekvienu papildomu būgnu laimėjimo daugiklis padidėja x1.
Pagrindinio lošimo metu yra galimybė aktyvinti pasiutusį sukimą („Frenzy Spin“). Šiam sukimui atsitiktinai
pritaikomas x2, x3, x4 arba x5 daugiklis.
Nemokamų sukimų laimėjimą lošimu galima padauginti daugiausiai iki 5 kartų.
Laukinis drakono („Dragon“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus gongo („Gong“).
5 gongo („Gong“) simboliai pagrindiniame lošime aktyvina 7 nemokamus sukimus + 1 nemokamas sukimas už
kiekvieną gongo simbolį virš 5. Nemokamų sukimų metu simbolio daugiklis didėja +1 už kiekvieną laimingą sukimą ir
mažėja -1 už kiekvieną nelaimingą sukimą, kol sumažėja iki x1.
Nemokamų sukimų metu, bet koks laimingą derinį sudaręs mažos vertės simbolis pašalinamas iki nemokamų sukimų
pabaigos. Kai kurie pašalinti simboliai gali būti pakeisti tuščiais simboliais.
1503. Kardai ir kalavijai: gigablokų įkrovimas („Sabres and Swords: Charge Gigablox“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 288 000 EUR.
Tai 6x6 formato lošimo automatas su 50 laimėjimo linijų. Kiekvieno sukimo metu išsukami nuo 2x2 iki 6x6 dydžio
simboliai su daugikliais nuo x2 iki x6.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“).

•

•

Išsukus 5 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. Nemokamų sukimų
skaičius priklauso nuo išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių skaičiaus. Nemokamų sukimų funkcijos negalima aktyvinti
pakartotinai.
Nemokamų sukimų metu didžiausiam gigablokui suteikiamas daugiklis. Jeigu lošimo lauke yra du vienodo dydžio
gigablokai, daugiklis taikomas kairiausiam gigablokui. 2x2 gigablokas turi x2 daugiklį, 3x3 gigablokas – x3 daugiklį,
4x4 gigablokas – x4 daugiklį, 5x5 gigablokas – x5 daugiklį, 6x6 gigablokas – x6 daugiklį.
1504. Sirenos daina („Siren Song“)

•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 50 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 500 000 EUR.
Tai 5 būgnų ir 3 eilių lošimo automatas su 25 laimėjimo linijomis. Lošimas turi 4 mažos vertės simbolius, 4 vidutinės
vertės simbolius, 1 didelės vertės simbolį, 1 išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį, 2 laukinius („Wild“) simbolius, 2
premijos („Bonus“) simbolius.
Išsukus 3 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius suteikiami 8 nemokami sukimai, lošėjas renkasi vieną iš trijų
nemokamų sukimų režimų:
o Smaragdiniai nemokami sukimai („Emerald Free Spins“), kurių metu visi išsukti kaukolės laukiniai („Skull
Wild“) simboliai tampa lipniais ir lieka savo padėtyje iki nemokamų sukimų pabaigos.
o Sidabriniai nemokami sukimai („Silver Free Spins“), kurių metu lošimo lauke atsitiktinai išdėstoma nuo 4 iki
20 žuvų premijos („Fish Bonus“) simbolių. Jei vienoje padėtyje atsiranda keli žuvų premijos simboliai,
skiriamas daugiklis, kuris priklauso nuo žuvų simbolių skaičiaus. Šiame režime nėra laukinių simbolių.
o Tamsiai raudoni nemokami sukimai („Crimson Free Spins“), kurių metu ant 1, 3 ir 5 būgnų atsiranda raktų
simboliai, kurie yra sumuojami. Pasibaigus nemokamiems sukimams aktyvinamas „Pick&Click“ premijos
lošimas. Šiame lošime yra 10 skrynių su atsitiktiniais prizais:
▪ 1 skrynia yra raktų skrynia, kuri suteikia dar 1, 2 arba 3 raktus.
▪ 1 skrynia yra daugiklio skrynia, kuri padidina daugiklį iki x2. Atidarius šią skrynią, visos kitos skrynios
uždaromos, sumaišomos ir atidaromos dar kartą.
▪ Likusios 8 skrynios yra sukimų skrynios, kurios suteikia atsitiktinį sukimų skaičių su šiais daugikliais:
1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 50, 100, 500.
▪ Kiekvienai skryniai atrakinti reikalingas 1 raktas. Premijos lošimas baigiasi išnaudojus visus raktus.
Vienu kartu galima laimėti iki 40 raktų.
Nemokamų sukimų pabaigoje visada aktyvinama sėkmės rato („Steering Wheel of Fortune“) funkcija. Jos metu lošėjui
suteikiamas atsitiktinis prizas:
o 5 sukimai;
o 10 sukimų;
o 25 sukimai;
o 100 sukimų;
o x2 daugiklis, taikomas bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
o x3 daugiklis, taikomas bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
o x5 daugiklis, taikomas bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
o x10 daugiklis, taikomas bendram nemokamų sukimų laimėjimui;
1505. Saulės gaudytojas: gigablokai („Suncatcher Gigablox“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 500 EUR. Didžiausias laimėjimas: 715 000 EUR.
Šis lošimas turi 10 laimėjimo linijų.
Kiekvieno sukimo metu atsiranda mažiausiai vienas gigablokas (2x2 arba 3x3 dydžio).
Kaskart išsukus laukinį („Wild“) simbolį, jis išsiplečia ir uždengia visą būgną ir suteikiamas pakartotinas sukimas, visi
laukiniai būgnai užrakinami esamoje padėtyje. Pakartotiną sukimą galima aktyvinti pakartotinai. Jei visi būgnai
uždengiami laukiniais („Wild“) simboliais, lošėjui suteikiamas laimėjimas 500 x pradinis statymas.

•
•

Lošėjas gali pasirinkti auksinį statymą, kurio kaina yra 2 x statymas. Tokio statymo metu galimybė išsukti laukinį
simbolį yra triskart didesnė.
Laimingi deriniai skaičiuojami abiem kryptimis: iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.
1506. Super pinigų kritimas („Super Cash Drop“)

•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 50 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Lošimo lauko dydis prieš kiekvieną sukimą atsitiktinai keičiasi nuo 5x4 iki 5x8.
Šiame lošime yra super ištemptų laukinių simbolių („Super Stretch Wild“) funkcija, kurios metu išsukus vieną ar
daugiau laukinių („Wild“) simbolių, visi simboliai tame būgne pakeičiami laukiniais („Wild“). Jei viename būgne buvo
išsuktas daugiau nei 1 laukinis simbolis, laimėjimui taikomas daugiklis, kuris priklauso nuo konkrečiame būgne išsuktų
laukinių simbolių skaičiaus. Skirtingų būgnų daugikliai sudedami.
Kiekvieno sukimo metu yra galimybė, kad bus išsukti užrakinti laukiniai („Locked Wild“) simboliai. Išsukus vieną ar
daugiau užrakintų laukinių simbolių, aktyvinama super ištemptų laukinių simbolių („Super Stretch Wild“) funkcija,
kurios metu būgnai su laukiniais simboliais užrakinami, o likę būgnai pakartotinai sukami. Pakartotino sukimo metu
išsukus dar vieną ar daugiau naujų užrakintų laukinių simbolių, išmokamas laimėjimas ir suteikiamas dar vienas
pakartotinas sukimas. Pakartotini sukimai nesuteikiami, kai visi 5 būgnai tampa laukiniais, arba neatsiranda naujų
laukinių simbolių.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių premijos („Bonus Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai visada yra užrakinti, lošėjas gali laimėti pakartotiną sukimą, o išsukus dar
3 ar daugiau išsisklaidžiusių premijos („Bonus Scatter“) simbolių suteikiama dar 10 papildomų nemokamų sukimų.
1507. Karštas pasiūlymas („The Hot Offer“)

•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 603 800 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 20 laimėjimo linijų.
Išsukus 5 ar daugiau žetono simbolių aktyvinama karšto pasiūlymo („Hot Offer“) funkcija. Vieni žetonai bus pažymėti
piniginėmis vertėmis, kiti – „?“ simboliais, kurie reiškia, kad šio žetono vertė yra paslaptinga. Atsidarius karšto
pasiūlymo („Hot Offer“) skydeliui lošėjas turi pasirinkti vieną: priimti pasiūlymą („Take Offer“) – pasiimti skydelyje
nurodytą piniginių verčių sumą; arba pasiimti žetonus („Take Chips“) – atskleisti paslaptingas žetonų vertes ir pasiimti
ant žetonų su „?“ simboliu nurodytą piniginių verčių sumą.
Kiekvienas išsuktas žetono simbolis perkeliamas į žetonų matuoklį. Kaskart surinkus 25 žetonus pasikeičia žetono
spalva ir padidinama jo vertė. Matuoklį sudaro 8 lygiai. Aktyvinus karšto pasiūlymo („Hot Offer“) funkciją, matuoklis
atstatomas į nulį.
Išsukus 3 išsisklaidžiusius premijos („Bonus Scatter“) simbolius suteikiami 7 nemokami sukimai. Jų metu vienoje
padėtyje galima išsukti 2 žetonų krūvą, matuoklis papildomas iškart 2 žetonais. Jei funkcijos metu išsukami dar 3
išsisklaidę premijos („Bonus Scatter“) simboliai, lošėjui suteikiami dar 7 nemokami sukimai.
1508. Toro begalybės būgnai („Thor Infinity Reels“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 40 EUR. Didžiausias laimėjimas: 242 238 EUR.
Tai lošimas, kurio pradžioje yra 3 būgnai ir 4 eilės. Lošimo eigoje pridedami nauji būgnai, kiekvienas naujas būgnas
padidina laimėjimo daugiklį +1.
Laukinis Toro („Thor“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus kūjo („Hammer“) simbolį.
Išsukus 6 ar daugiau kūjo („Hammer“) simbolių, aktyvinami aukso puodo pakartotini sukimai („Jackpot Respins“),
kurių metu kiekvienas kūjo („Hammer“) simbolis suteikia prizą arba aukso puodą.
1509. Tiki begaliniai būgnai: mega keliai („Tiki Infinity Reels Megaways“)

•
•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,30 EUR. Didžiausias statymas: 24 EUR. Didžiausias laimėjimas: 240 000 EUR.
Tai 3 būgnų ir 4 eilių lošimo automatas. Lošimo eigoje pridedami nauji būgnai, kiekvienas naujas būgnas padidina
laimėjimo daugiklį +1.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Laimingą derinį sudaro mažiausiai 3 simboliai. Šie simboliai turi būti
išsidėstę nuosekliai tarp gretimų būgnų.
Auksinio Tiki („Gold Tiki“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus ugnikalnio („Volcano“).
Bet koks laimėjimas su ugnikalnio („Volcano“) simboliu suteikia 10 nemokamų sukimų. Kaskart pridėjus 2 būgnus,
suteikiamas +1 papildomas nemokamas sukimas. Laimėjimas su ugnikalnio („Volcano“) simboliu suteikia +4
papildomus nemokamus sukimus.
Kiekvienas sukimas prasideda su 3 būgnais. Jei dešiniausias būgnas prisidėjo prie laimingo derinio formavimo, dešinėje
pridedamas papildomas būgnas. Papildomų būgnų skaičius – neribotas.
1510. „TikiPop“ („TikiPop“)

•
•
•

•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 50 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 600 000 EUR.
Tai 33 614 laimėjimo būdų lošimas.
Kiekvienas laimingą derinį sudaręs simbolis sprogsta, jį pakeičia 2 simboliai ir padidėja būgno aukštis. Ši funkcija
kartojasi su kiekvienu laimėjimu. Pagrindiniame lošime didžiausias galimas būgnų aukštis – 5 simboliai, nemokamų
sukimų metu – 7 simboliai.
Išsukus 3 išsisklaidžiusius simbolius suteikiami 7 nemokami sukimai, 4 simbolius – 11 nemokamų sukimų, 5 simbolius
– 15 nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai prasideda su x1 daugikliu. Kiekvienas laimėjimas sprogus simboliams padidina daugiklį +1. Jei
atrakinami visi būgnai, sprogus simboliams daugiklis padidėja +2. Lošėjas, atrakinęs visus būgnus, gali papildoma gauti
+2, +3, +4 nemokamus sukimus.
1511. Valhalos bokšto išmokos („Towering Pays Valhalla“)

•
•
•
•

•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 25 EUR. Didžiausias laimėjimas: 250 000 EUR.
Skirtingų linijų laimėjimai sudedami. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laukinis Odino ragų („Horns of Odin“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus bokštų („Towers“) simbolius.
Lošimas prasideda su 5 būgnais ir 3 eilėmis (5x3 formatas) bei 15 laimėjimo linijų. Išsukus bent 1 bokšto („Tower“)
simbolį, pereinama į kitą lošimo etapą. Kiekviename etape pridedama 1 papildoma eilutė ir 10 papildomų mokėjimo
linijų. Paskutiniame etape lošimo lauką sudaro 5 būgnai ir 8 eilutės (5x8 formatas).
Kiekvienas laimingas sukimas gali turėti daugiklį. 5x3, 5x4, 5x5, 5x6, 5x7, 5x8 formato lošime daugikliai atitinkamai
gali būti x2, x3, x4, x5, x7 arba x10.
1, 2 ir 3 būgne išsukus bokšto simbolį, nuosekliai aktyvinamos šios funkcijos:
o Valkirijos nemokami sukimai – 7 nemokami sukimai su galimybe gauti laimėjimo daugiklį. Už kiekvieną 1, 2
ir 3 būgne išsuktą bokšto simbolį suteikiamas +1 nemokamas sukimas.
o Lokio nemokami sukimai – 7 nemokami sukimai su garantuotu laimėjimo daugikliu. Už kiekvieną 1, 2 ir 3
būgne išsuktą bokšto simbolį suteikiamas +1 nemokamas sukimas.
o Toro nemokami sukimai – 7 nemokami sukimai su galimybe gauti laimėjimo daugiklį. Už kiekvieną 1, 2, 3 ir
4 būgne išsuktą bokšto simbolį suteikiamas +1 nemokamas sukimas.
o Odino nemokami sukimai – 7 nemokami sukimai su garantuotu laimėjimo daugikliu. Už kiekvieną 1, 2, 3 ir 4
būgne išsuktą bokšto simbolį suteikiamas +1 nemokamas sukimas.
1512. Vikingų runos („Viking Runes“)

•
•
•
•
•
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•
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Mažiausias statymas: 0,40 EUR. Didžiausias statymas: 40 EUR. Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 EUR.
Lošime dalyvauja 3 mažos vertės simboliai, 4 vidutinės vertės simboliai, 2 didelės vertės simboliai, laukinis („Wild“)
simbolis, laukinis žaibo („Lightning Wild“) simbolis.
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus laukinį žaibo („Lightning Wild“) simbolį.
Laimėjimas išmokamas už 6 ar daugiau vienodų simbolių. Skirtingų simbolių laimėjimai sudedami.
Kaskados funkcija – laimingą derinį sudarę simboliai pašalinami, į jų vieną sukrenta nauji simboliai. Kaskados funkcija
tęsiasi, kol nebeatsiranda laimingų derinių.
Lošimas turi vikingų burtų („Viking Sorcery“) funkcija. Ji gali būti aktyvinama vieną kartą kaskados funkcijos metu, o
ją aktyvinus lošimo lauke atsitiktinai atsiranda nuo 3 iki 9 laukinių simbolių.
Kiekviena kaskada padidina aktyvių laukinių žaibo („Lightning Wild“) simbolių skaičių (iki 4), su kiekviena kaskada
šie simboliai atsitiktinai pakeičia savo padėtį.
Nemokamų sukimų skaičius visada yra 6.
1513. Laukinio Džokerio krūvos („Wild Joker Stacks“)

•
•
•
•
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Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 78 EUR. Didžiausias laimėjimas: 230 560 EUR.
Šiame lošime eilių skaičių gali pasirinkti pats lošėjas, didžiausias eilių skaičius – 5. Šiame lošime yra 259 laimėjimo
linijos. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę, skirtingų linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusius premijos („Scatter Bonus“) simbolius.
3 ar daugiau išsisklaidžiusių premijos („Scatter Bonus“) simbolių aktyvina nemokamus sukimus su dvigubu daugikliu.
Pasirinkus laukinio juokdario („Wild Joker“) statymą gaunamas didesnis laukinio („Wild“) simbolio daugiklis. Galimi
daugikliai: 2, 3 arba 4.
1514. Toto žodis („Word of Thoth“)

•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100 EUR. Didžiausias laimėjimas: 738 400 EUR.
Tai 6x4 lošimo automatas su 4096 laimėjimo būdais. Lošime nėra laimėjimo linijų, laimėjimą suteikia bet koks 3 ar
daugiau vienodų simbolių derinys, nuosekliai išsidėstęs ant būgnų iš kairės į dešinę.
Lošimą sudaro 6 mažos vertės, 4 vidutinės vertės ir 1 didelės vertės simboliai, laukinis („Wild“) ir išsisklaidęs
(„Scatter“) simbolis. Viename būgne gali būti tik 1 išsisklaidęs („Scatter“) simbolis.
Lošimas turi matuoklį, kurį sudaro 5 pozicijos, kurios užpildomos vieno sukimo metu, įskaitant kaskadas. Matuoklį
galima papildyti su kiekviena kaskada arba išsukus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Po kiekvieno sukimo/kaskadų
sekos, matuoklis atstatomas į nulį.
10 nemokamų sukimų suteikiama užpildžius matuoklį arba išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių. Nemokamų
sukimų metu pildomas matuoklis suteikia papildomus prizus:
o Užpildytos 3 matuoklio padėtys – papildomas x3 daugiklis ir +1 nemokamas sukimas;
o Užpildytos 4 matuoklio padėtys – papildomas x5 daugiklis ir +2 nemokami sukimai;
o Užpildytos 5 matuoklio padėtys – papildomas x10 daugiklis ir +5 nemokami sukimai.
1515. Keturi tigrai („Four Tigers“)

•
•
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Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 linijų ir 25 laimėjimo eilučių lošimas, kurį sudaro 4 atskiri vienu metu besisukantys lošimo laukai.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Lošimas turi 10 paprastų simbolių, laukinį („Wild“) ir išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.

•

•

Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinama nemokamų sukimų premija. Lošėjui suteikiama
16 nemokamų sukimų (po 4 nemokamus sukimus kiekviename iš 4 lošimo laukų). Premijoje nedalyvauja išsisklaidęs
(„Scatter“) simbolis, nemokamų sukimų premijos negalima aktyvinti pakartotinai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1516. Degantis perlas („Burning Pearl“)

•
•
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Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 5 linijų ir 10 laimėjimo eilučių lošimas.
Laimingi deriniai skaičiuojami abiem kryptimis, t. y. iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Skirtingų eilučių laimėjimai
sudedami.
Lošimas turi 12 paprastų simbolių, laukinį drakono („Wild Dragon“) (gali atsirasti tik ant 2 ir 4 būgnų), išsisklaidžiusį
(„Scatter“) auksinės monetos ir laukinį perlo („Wild Pearl“) simbolį (gali atsirasti tik ant 3 būgno).
Lošime laukiniai simboliai yra išsiplečiantys. Tai reiškia, kad išsukus laukinį simbolį jis išsiplečia per visą būgną ir
pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu
išsuktas laukinis perlo simbolis išsiplečia 3 būgne, išsuktas laukinis drakono simbolis išsiplečia 2 arba 4 būgne ir lieka
iki nemokamų sukimų pabaigos. Nemokamus sukimus galima aktyvinti pakartotinai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1517. Bušido kardas („Bushido Blade“)

•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laimėjimo linijoje išsukus 3, 4 arba 5 samurajaus šalmo („Samurai Helmet“) simbolius atitinkamai suteikiami 8, 10
arba 15 nemokamų sukimų. Skirtingose laimėjimo linijose išsukti samurajaus šalmo („Samurai Helmet“) simboliai
aktyvina po atskirą nemokamų sukimų premiją. Tokiu būdu daugiausiai galima laimėti 150 nemokamų sukimų (po 15
sukimų kiekvienai laimėjimo linijai). Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai dvigubinami.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1518. Kaišeno turtuoliai („Caishen Riches“)

•
•
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•
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Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis keičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) ir monetos („Coin“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 12 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų
premijos negalima aktyvinti pakartotinai. Nemokamų sukimų premija prasideda su dviem būgnų rinkiniais. Jei
nemokamų sukimų metu surenkami 9 monetos („Coin“) simboliai, atrakinamas trečiasis būgnų rinkinys, visų būgnų
rinkinių penktasis būgnas turi tik laukinius („Wild“) simbolius. Jei nemokamų sukimų metu surenkama 14 monetos
(„Coin“) simbolių, atrakinamas ketvirtasis būgnų rinkinys, visų būgnų rinkinių ketvirtasis ir penktasis būgnas turi tik
laukinius („Wild“) simbolius.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.

1519. Čili medžiotojas („Chilli Hunter“)
•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis keičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) ir čili pipiro („Chilli“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 12 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų
premijos negalima aktyvinti pakartotinai. Nemokamų sukimų premija prasideda su dviem būgnų rinkiniais. Jei
nemokamų sukimų metu surenkami 9 čili pipiro („Chilli“) simboliai, atrakinamas trečiasis būgnų rinkinys, visų būgnų
rinkinių penktasis būgnas turi tik laukinius („Wild“) simbolius. Jei nemokamų sukimų metu surenkama 14 čili pipiro
(„Chilli“) simbolių, atrakinamas ketvirtasis būgnų rinkinys, visų būgnų rinkinių ketvirtasis ir penktasis būgnas turi tik
laukinius („Wild“) simbolius. Jei nemokamų sukimų metu surenkama 30 čili pipiro („Chilli“) simbolių, visi būgnų
simboliai tampa laukiniais („Wild“).
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1520. Kriptomanija („Cryptomania“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Šis lošimas neturi jokių papildomų funkcijų. Bet kuriose būgnų padėtyse išsukus 3, 4 arba 5 išsisklaidžiusius („Scatter“)
simbolius išmokamas laimėjimas.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1521. Rytų jūros drakonas („Dragon of The Eastern Sea“)

•
•
•
•

•
•
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Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 4 eilių ir 1024 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laimingą derinį sudarantys simboliai turi eiti nuosekliai.
Lošimą sudaro 11 įprastų simbolių ir 2 specialūs simboliai – laukinis („Wild“) ir išsisklaidęs („Scatter“) simboliai.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“). Išsukus 3, 4 arba 5
išsisklaidžiusius („Scatter) simbolius aktyvinama premijos funkcija ir lošėjas gali pasirinkti vieną iš „perlų“:
o 13 nemokamų sukimų (laukinis simbolis gali turėti x2 arba x3 daugiklį);
o 10 nemokamų sukimų (laukinis simbolis gali turėti x2 arba x4 daugiklį);
o 8 nemokami sukimai (laukinis simbolis gali turėti x2 arba x5 daugiklį).
Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvinti pakartotinai.
Jei po sukimo 3 gretimi būgnai yra auksiniai, išmokamas laimėjimas, kurio dydis yra 10 x bendras statymas.
Lošimas turi 2 specialias funkcijas: „Auksinis būgnas“ ir „Aukso puodas“:
o „Auksinis būgnas“ – prieš kiekvieną lošimą lošėjas šią funkciją gali įjungti arba išjungti. Jei funkcija įjungta,
2, 3, 4 ir 5 būgnų viršuje ir apačioje rodomas auksinis rėmelis, statymo kaina yra dviguba. Sukimo pabaigoje,
jeigu vienas ar keli būgnai yra auksiniai, gretimi būgnai taip pat gali tapti auksiniais. Tada vienas ar keli
auksiniai būgnai gali pavirsti būgnais su laukiniais simboliais.
o „Aukso puodas“ – jei po sukimo 4 gretimi būgnai yra auksiniai, aktyvinama aukso puodo funkcija, kurios metu
atsitiktinai išmokamas „Grand“ (150 x bendras statymas), „Major“ (80 x bendras statymas), „Mini“ (40 x
bendras statymas) arba „Minor“ (20 x bendras statymas) aukso puodas. Jei po sukimo 5 gretimi būgnai yra

•

auksiniai, išmokamas auksinio būgno aukso puodas su laimėjimu 500 x bendras statymas ir aktyvinama aukso
puodo premija.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1522. Drakono galios liepsna („Dragon Powerflame“)

•
•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį. Laukinis simbolis gali
atsirasti tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų. Prieš bet kokią funkciją 1, 2 ir 3 būgne atsiranda premijos („Bonus simbolis“).
Kai visose būgno padėtyse yra tas pats simbolis, tai reiškia, kad būgne yra rietuvės („Stack“) simbolis. Jei tokių simbolių
yra bent dviejuose būgnuose, aktyvinama antrojo šanso rietuvės funkcija („Second Chance Stack Feature“). Jei rietuvės
simbolis yra premijos („Bonus“) simbolis, kiti būgnai, kuriuose nėra premijos („Bonus“) simbolio, yra užrakinami. Jei
rietuvės simbolis yra bet koks kitas simbolis, užrakinamas pirmas būgnas iš kairės, kuriame nėra rietuvės simbolio. Virš
būgnų praskrenda drakonas ir sudegina užrakintus būgnus. Užrakinti būgnai transformuojami į vieno iš šių simbolių
rietuvę:

Baigus būgnų transformaciją, išmokamas laimėjimas. Kai visi būgnai turi tą patį rietuvės simbolį, visi būgnai
užrakinami ir transformuojami į tą patį simbolį, kuris buvo prieš transformaciją.
Jei pasibaigus antrojo šanso rietuvės funkcijai („Second Chance Stack Feature“) ant 3, 4 ar 5 būgno yra rietuvės premijos
(„Bonus“) simbolis, atitinkamai suteikiama 9, 12 arba 15 nemokamų sukimų. Šios funkcijos metu taip pat galima
aktyvinti antrojo šanso rietuvės funkciją („Second Chance Stack Feature“).
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1523. Dinamito būgnai („Dynamite Reels“)

•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Išsukus 3, 4 arba 5 išsisklaidžiusius dinamito („Scatter Dynamite“) simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų su
atsitiktinai iš įprastų simbolių parinktu sprogimo simboliu. Pasibaigus nemokamiems sukimams, visi sprogimo
simboliai sprogsta ir padengia visą būgną, skaičiuojamas papildomas laimėjimas. Nemokamų sukimų funkciją galima
aktyvinti pakartotinai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1524. Įženk į KTV („Enter The KTV“)

•
•
•

Mažiausias statymas: 0,15 EUR. Didžiausias statymas: 90,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 15 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.

•
•

•

Išsukus 3 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius aktyvinama premijos funkcija, kurios metu reikia pasirinkti 3 merginas.
Lošėjui suteikiamas atsitiktinis prizas iki 10 x linijos statymas.
Lošimas turi kaskadinę funkciją – laimingą derinį sudarę simboliai sprogsta, į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Jei
gaunamas laimingas derinys, kaskadinė funkcija kartojasi. Su kiekviena kaskada pildosi specialus taškų skaitiklis:
o 4 taškai – lošėjui suteikiami 4 nemokami sukimai;
o 5 taškai – lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai;
o 6 taškai – lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų;
o 7 ar daugiau taškų – lošėjui suteikiama 20 nemokamų sukimų;
Kaskadinė funkcija neveikia nemokamų sukimų metu.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1525. Horo akis („Horus Eye“)

•
•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų. Šią nemokamų sukimų funkciją
galima aktyvinti pakartotinai.
Viduriniame būgne išsukus

simbolį aktyvinama Horo akies („Horus Eye“) funkcija. Jos metu

simbolis

transformuojamas į vieną iš šių dvigubų simbolių:
. Toks dvigubas simbolis
transformuojamas į jame pavaizduotą simbolį. Toks simbolis išsiplečia ir uždengia visą būgną.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1526. Karšti vaisiai („Hot Fruits“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 5 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Už bet kur išsuktą išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį išmokamas laimėjimas.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1527. Vanagų ledi („Lady Hawk“)

•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Jei išsuktą būgną sudaro vienodi simboliai, toks būgnas tampa sukrautu („Stacked“). Jei bent 2 būgnai turi tą patį
sukrautą simbolį, aktyvinama antrojo šanso krūvos funkcija („Second Chance Stack Feature“). Jei sukrautas simbolis
yra išsisklaidęs („Scatter“), tada kiti būgnai, kuriuose nėra išsisklaidžiusio simbolio, užrakinami. Jei sukrautas simbolis
yra bet koks kitas simbolis, užrakinamas pirmas būgnas iš kairės, kuriame nėra sukrauto simbolio. Virš būgnų

praskrenda vanagas ir ant užrakintų būgnų numetamas safyras. Uždarytas būgnas (-ai) transformuojamas į vieno iš šių
simbolių krūvą:

•
•

Jei po antrojo šanso krūvos funkcijos („Second Chance Stack Feature“) 3, 4 arba 5 būgne yra sukrautas išsisklaidęs
(„Scatter“) simbolis, lošėjui atitinkamai suteikiama 9, 12 arba 15 nemokamų sukimų.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus
1528. Žaibo dievas („Lightning God“)

•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,30 EUR. Didžiausias statymas: 90,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3, 4 ar 5 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jų metu bet kuriam simboliui
aktyvinama žaibo („Lightning Bolt“) funkcija, kurios metu laimingą derinį sudaręs simbolis su žaibo rėmeliu išsiplečia
per visą būgną, tačiau nepakeičia jau esančių simbolių.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1529. Liūtų šokis („Lions Dance“)

•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jų metu atsitiktinėse
padėtyse atsiranda du laukiniai („Wild“) simboliai, kurie prieš kiekvieną sukimą pajudės atsitiktine kryptimi. Jei šie
simboliai atsiras toje pačioje padėtyje, lošėjui skiriamas atsitiktinis laimėjimas – 5, 10, 15, 30, 50 arba 100 x bendras
statymas. Šią nemokamų sukimų funkciją galima aktyvinti pakartotinai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1530. Laimingasis gaidys („Lucky Rooster“)

•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 4 eilių ir 5 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Premijos („Bonus“) simbolis pasirodo tik nemokamų sukimų metu.
Kaskart, kai laimingą derinį sudaro laukinis simbolis, lošėjui suteikiami 5 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų
skaičius yra neribotas.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1531. Pinigų saugykla („Money Vault“)

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.

•
•
•

•

Tai 5 būgnų, 4 eilių ir 50 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Gali atsirasti tik 2, 3
ir 4 būgne, o gautas laimėjimas atitinkamai dauginamas iš 2, 3 arba 4.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų. Šios funkcijos metu išsukti
laukiniai simboliai lieka savo padėtyse iki nemokamų sukimų pabaigos. Nemokamų sukimų metu 1 ir 5 būgne išsukus
2 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1532. Neptūno lobis („Neptune Treasure“)

•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 15 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu
gauti laimėjimai dauginami iš 3. Jei laimingą derinį sudaro laukinis simbolis, laimėjimas dauginamas iš 6. Šią funkciją
galima aktyvinti pakartotinai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1533. Grynuolių medžiotojai („Nugget Hunters“)

•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 4 eilių ir 50 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Auksinis simbolis yra laukinis („Wild“) ir pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinama premijos funkcija. Jos metu visi veikėjų simboliai
paverčiami auksiniais. Tokių surinktų simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1534. Aštuonkampis brangakmenis („Octagon Gem“)

•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį, jį galima išsukti tik
2, 3 arba 4 būgno centre.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Aštuonkampio brangakmenio funkcija: jei 2, 3 arba 4 būgno centre išsukamas laukinis („Wild“) simbolis, visi aplink
esantys 8 simboliai sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir sustoja taip, kad sudarytų didžiausią laimėjimą.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1535. Aštuonkampis brangakmenis 2 („Octagon Gem 2“)

•
•
•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau premijos („Bonus“) simbolių aktyvinamas premijos lošimas. Šio lošimo metu ekrane atsiranda
žvaigždė, kurią sukant laimimas atsitiktinis prizas, rate likę prizai dvigubinami.
Lošimas turi kaskadinę funkciją – laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, jų vietoje atsiranda nauji simboliai. Jei
gautas laimingas derinys, funkcija kartojasi. 4 kartus pasikartojusi funkcija suteikia 4 nemokamus sukimus, 5 kartus –
5 nemokamus sukimus, 6 kartus – 10 nemokamų sukimų, 7 kartus – 20 nemokamų sukimų.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1536. Laukinės fėjos („Wild Fairies“)

•
•
•
•

•

•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinamas nemokamų sukimų lošimas. Galima rinktis vieną
iš trijų lošimų:
o Žalios fėjos premija: 20 nemokamų sukimų ir visi nemokamų sukimų metu išsukti žalios fėjos simboliai tampa
laukiniais simboliais.
o Mėlynos ir žalios fėjos premijos: 10 nemokamų sukimų ir visi nemokamų sukimų metu išsukti žalios ir mėlynos
fėjos simboliai tampa laukiniais simboliais.
o Raudonos, mėlynos ir žalios fėjos premijos: 5 nemokami sukimai ir visi nemokamų sukimų metu išsukti fėjų
simboliai tampa laukiniais simboliais.
Jei iš dešinės į kairę, vienas po kito išsukami 3, 4 arba 5 visą būgną užimantys fėjos simboliai, laimimas aukso puodas,
kurio laimėjimo dydis nurodytas žemiau:
o 3 visą būgną užimantys fėjos simboliai: 50 x bendras statymas.
o 4 visą būgną užimantys fėjos simboliai: 200 x bendras statymas.
o 5 visą būgną užimantys fėjos simboliai: 1250 x bendras statymas.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1537. Raganos viralas („Witch's Brew“)

•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Išsukus 3, 4 arba 5 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų su paslaptingu („Mystery“)
simboliu, kuris išrenkamas specialiame rate prieš pradedant nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu, išmokėjus
įprastą laimėjimą, paslaptingi simboliai išsiplečia ir uždengia visą būgną sudarydami naujus laimingus derinius.
Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvinti pakartotinai.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1538. „Yggdrasil“ („Yggdrasil“)

•
•
•
•
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Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 10 000 000 EUR.
Tai 5 būgnų, 4 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Skirtingų
linijų laimėjimai sudedami.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinami nemokami sukimai. Nemokamų sukimų pradžioje
virš būgnų atsiranda runų akmenys su laimėjimo daugikliu (1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12). Esamą daugiklį
rodo paryškintas runos akmuo. Kaskart 5 būgne išsukus
simbolį, atskleidžiamas atsitiktinis skaičius (2, 3, 4 arba
5). Šis skaičius nurodo, per kiek padėčių į dešinę turi persikelti daugiklį nurodantis runos akmuo. Nemokami sukimai
baigiasi paryškinus paskutinį runos akmenį.
Lošėjas gali pasirinkti lošimo funkciją paspaudęs lošimo („Gamble“) mygtuką. Šios funkcijos metu reikia pasirinkti
raudoną arba juodą kortą. Jei lošėjas atspėja spalvą, laimėjimas dvigubinamas. Lošti galima daugiausiai 5 kartus.
1539. 1 milijonas mega kelių BC („1 Million Megaways BC“)

•
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Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 20,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 900 000 EUR.
Tai 6 būgnų (nemokamų sukimų metu – 7 būgnų) lošimo automatas su 64–117 649 būdais laimėti (nemokamų sukimų
metu – 128– 1 058 841 būdu laimėti). Šis lošimas turi laukinį („Wild“) simbolį, lipnų laukinį („Sticky Wild“) simbolį,
nemokamus sukimus ir didėjančius daugiklius.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Lošimas turi kritimo funkciją, kurios metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, o į jų vietą sukrenta nauji
simboliai. Funkcija kartojasi, kol nelieka laimingų derinių.
Po kritimo daugiklis padidėja iki x2. Kiekvienas sekantis kritimas daugiklį padidina +2. Didžiausias galimas daugiklis
– x8. Prasidėjus nemokamiems sukimams, daugiklis grąžinamas į pradinę vertę.
8 nemokami sukimai aktyvinami po 4 kritimų. Kiekvienas papildomas kritimas suteikia +2 nemokamus sukimus, bet
ne daugiau nei 14. Nemokamų sukimų metu naudojamas kitas būgnų rinkinys.
Lipnų laukinį („Sticky Wild“) simbolį galima išsukti tik centriniame būgne, ne daugiau nei 9. Tokie simboliai lieka
išsuktoje padėtyje. Šie simboliai pakeičia visus kitus simbolius.
1540. Kosminiai tritonai: mega keliai („Astro Newts Megaways“)

•
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Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 20,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 400 000 EUR.
Tai 6 būgnų, 2–7 eilių lošimo automatas su 64–235 298 būdais laimėti. Šis lošimas turi laukinį („Wild“) simbolį,
išsiplečiantį laukinį („Expanding Wild“) simbolį, kritimo funkciją, nemokamus sukimus ir didėjančius daugiklius.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Lošimas turi kritimo funkciją, kurios metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, o į jų vietą sukrenta nauji
simboliai. Funkcija kartojasi, kol nelieka laimingų derinių.
Laukinis („Wild“) ir išsiplečiantis laukinis („Expanding Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus degalų
(„Fuel“) simbolius.
Degalų („Fuel“) simboliai į degalų baką renkami sukimų metu (vienu sukimu galima surinkti ne daugiau nei 6 simbolius,
nemokamų sukimų metu – ne daugiau nei 3). Degalų bake surinkus 6 simbolius suteikiami 8 nemokami sukimai. Norint
pasiekti kitą planetą, reikalingi dar 4 degalų simboliai. Nepanaudoti degalų simboliai išsaugomi kitam kelionės etapui.
Kiekvienoje planetoje suteikiami 4 papildomi nemokami sukimai ir atrakinamos šios funkcijos:
o Mėnulis („The Moon“) – x1 daugiklis už kiekvieną kritimą.
o Marsas („Mars“) – x1 daugiklis už kiekvieną kritimą. Tik Marse galima išsukti ateivių super degalų („Alien
Super Fuel“) simbolį.
o Jupiteris („Jupiter“) – x1 daugiklis už kiekvieną kritimą. Būgnai su 7 simboliais užrakinami su tuo daugikliu
iki nemokamų sukimų pabaigos.

Saturnas („Saturn“) – x2 daugiklis už kiekvieną kritimą. Būgnai su 7 simboliais užrakinami su tuo daugikliu iki
nemokamų sukimų pabaigos.
o Uranas („Uranus“) – x2 daugiklis už kiekvieną kritimą. Būgnai su 7 simboliais užrakinami su tuo daugikliu iki
nemokamų sukimų pabaigos. Laimėjimai skaičiuojami abiem kryptimis.
Ateivių super degalų („Alien Super Fuel“) simbolis gali atsirasti tik nemokamų sukimų Marse metu. (vienu sukimu
galima surinkti ne daugiau nei 6 simbolius, nemokamų sukimų metu – ne daugiau nei 3). Kiekvienas simbolis degalų
baką papildo +2 ir suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą.
Kiaulės mėnulyje („Pig on the Moon“) funkcija gali suteikti papildomus 4 laukinius („Wild“) ir 2 išsiplečiančius
laukinius („Expanding Wild“) simbolius.
o

•

•

1541. Merlino knyga („Book of Merlin“)
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 255 000 EUR.
Tai 10 laimėjimo eilučių lošimo automatas, turintis laukinį („Wild“), išsiplečiantį laukinį („Expanding Wild“) ir
išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Šie simboliai pakeičia visus paprastus simbolius.
Nemokamų sukimų funkciją aktyvina išsisklaidę („Scatter“) simboliai. Nemokamų sukimų metu atsitiktinai
parenkamas vienas iš paprastų simbolių, kuris paverčiamas išsiplečiančiu laukiniu („Expanding Wild“) simboliu. Šie
simboliai išsiplečia ir uždengia visą būgną. Nemokamų sukimų funkciją galima aktyvinti pakartotinai.
1542. Klasikiniai vaisiai („Classic Fruits“)

•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 300 000 EUR.
Tai 3x3 formato ir 5 laimėjimo eilučių lošimo automatas su 7 simboliais.
Laimingą derinį sudaro 3 vienodi simboliai.
1543. Juokdario laukiniai („Jesters Wilds“)

•
•
•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 290 000 EUR.
Tai 20 laimėjimo eilučių lošimo automatas, turintis išsiplečiantį laukinį („Expanding Wild“) ir išsisklaidžiusį („Scatter“)
simbolį.
Laukinis simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgno, jis pakeičia visus paprastus simbolius. Jei šis simbolis sudaro
laimingą derinį, jis išsiplečia per visą būgną.
1544. Piratų karalystė: mega keliai („Pirate Kingdom Megaways“)

•
•
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Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 20,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 800 000 EUR.
Tai 6 būgnų lošimo automatas su 64–117 649 būdais laimėti. Lošimas turi laukinį („Wild“) ir x2 laukinį („x2 Wild“)
simbolį, kritimo funkciją ir nemokamų sukimų su didėjančiu daugikliu funkciją.
Laukinis („Wild“) ir x2 laukinis („x2 Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. x2 laukiniai („x2 Wild“) simboliai
tarpusavyje dauginami.
Lošimas turi kritimo funkciją, kurios metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, o į jų vietą sukrenta nauji
simboliai. Funkcija kartojasi, kol nelieka laimingų derinių.
8 nemokami sukimai aktyvinami po 4 kritimų. Kiekvienas papildomas kritimas suteikia +2 nemokamus sukimus, bet
ne daugiau nei 14, ir daugiklis padidinamas +1. Nemokamų sukimų metu būgnai su 7 simboliais užrakinami iki
nemokamų sukimų pabaigos. Kiekvienas užrakintas būgnas suteikia +1 nemokamą sukimą.
1545. Vaivorykštės laukiniai: mega keliai („Rainbow Wilds Megaways“)

•
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Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 600 000 EUR.
Tai 6 būgnų lošimo automatas su 64–117 649 būdais laimėti. Lošimas turi laukinį („Wild“), lipnų laukinį („Sticky
Wild“), grybo laukinį („Mushroom Wild“) simbolį, daugiklius, kritimo funkciją ir nemokamus sukimus su didėjančiais
daugikliais.
Laukinis („Wild“) simbolis gali atsirasti įprasto lošimo ir nemokamų sukimų metu. Taip pat, nemokamų sukimų metu,
jis gali turėti daugiklį. Šis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus laukinius.
Pavienis lipnus laukinis („Sticky Wild“) simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų nemokamų sukimų metu. Šis
simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus laukinius.
Pavienis grybo laukinis („Mushroom Wild“) simbolis gali atsirasti įprasto lošimo ir nemokamų sukimų metu ir tik ant
3 ar 4 būgno. Šis simbolis gali išsiplėsti į 2, 3, 4 ir 5 būgnus. Kai simbolis išsiplečia nemokamų sukimų metu, įprastų
laukinių simbolių, esančių ant to paties būgno, daugiklis padidėja +1. Šis simbolis pakeičia visus kitus simbolius,
išskyrus laukinius.
Kritimo funkcijos metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, o į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Funkcija
kartojasi, kol nelieka laimingų derinių.
8 nemokami sukimai aktyvinami po 4 kritimų. Kiekvienas papildomas kritimas suteikia +2 nemokamus sukimus, bet
ne daugiau nei 14, ir daugiklis padidinamas +1.
1546. Nerealiai karšti vaisiai („Smoking Hot Fruits“)

•
•

Mažiausias statymas: 0,05 EUR. Didžiausias statymas: 100,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 300 000 EUR.
Tai 3x5 formato, 5 laimėjimo linijų lošimas, turintis išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Laimėjimas už šį simbolį
išmokamas išsukus ne mažiau nei 3 simbolius bet kur būgnuose.
1547. Mega kelių Džekas („Megaways Jack“)

•
•
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Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 20,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 500 000 EUR.
Tai 6 būgnų lošimo automatas su 64–117 649 būdais laimėti. Šis lošimas turi laukinį („Wild“) simbolį, atsitiktinius
įvykius, kritimo funkciją ir nemokamus sukimus su didėjančiais daugikliais.
Kritimo funkcijos metu laimingą derinį sudarę simboliai pranyksta, o į jų vietą sukrenta nauji simboliai. Funkcija
kartojasi, kol nelieka laimingų derinių.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus arfos („Harp“).
Pagrindiniame lošime arfos („Harp“) simbolis gali suteikti:
o iki 4 papildomų laukinių simbolių;
o laimėjimo daugiklį iki x5;
o pastumti per 3 padėtis ant pupelės koto;
o suteikti 1 pakartotiną sukimą (išsaugojant padėtį ant pupelės koto).
Nemokamų sukimų metu arfos („Harp“) simbolis gali suteikti:
o iki 4 papildomų laukinių simbolių;
o iki +3 padidinti bendrą nemokamų sukimų daugiklį;
o pridėti iki 4 nemokamų sukimų.
Magiškos pupelės („Magic Beans“) padeda lipti pupelės kotu ir atsiranda atsitiktinai kritimo funkcijos metu. Vienu
metu gali atsirasti ne daugiau nei 3 simboliai, kiekvienas simbolis pastumia lošėją per vieną padėtį ant pupelės koto.
Užlipus per 8 padėtis ant pupelės koto, lošėjui suteikiami 8 nemokami sukimai. Kiekvienas laimėjimas pastumia per
vieną padėtį į viršų ir gali atsirasti arfos arba magiškos pupelės simboliai. Užlipus per 9 padėtis ant pupelės koto, lošėjui
suteikiami 9 nemokami sukimai. Užlipus per 10 padėčių ant pupelės koto, lošėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų ir
x2 daugiklis. Užlipus per 11 padėčių ant pupelės koto, lošėjui suteikiama 11 nemokamų sukimų ir x2 daugiklis. Užlipus
per 12 padėčių ant pupelės koto, lošėjui suteikiama 12 nemokamų sukimų ir x3 daugiklis. Užlipus per 13 padėčių ant
pupelės koto, lošėjui suteikiama 13 nemokamų sukimų ir x3 daugiklis, arfos simbolis atsiranda dažniau.

•
•

4 kritimai suteikia +2 nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu būgnai su 7 simboliais užrakinami iki nemokamų
sukimų pabaigos. Kiekvienas užrakintas būgnas suteikia +1 nemokamą sukimą.
Nemokamų sukimų metu naudojamas kitas būgnų rinkinys.
1548. Liepsnojantis 777 („Blazing 777“)

•
•
•

•

Mažiausias statymas: 0,20 EUR. Didžiausias statymas: 30,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 12 600 EUR.
Laimingas derinys yra 3 vienodų simbolių derinys, už jį išmokamas laimėjimas.
Išsukus 3 žalius septynetus, lošimo laukas pakeičiamas vien „7“ simboliais ir aktyvinama 10 „Liepsnojančių septynetų“
sukimų, 3 mėlynus septynetus – 15 „Liepsnojančių septynetų“ sukimų, 3 raudonus septynetus – 20 „Liepsnojančių
septynetų“ sukimų.
„Liepsnojančių septynetų“ funkcijos negalima aktyvinti pakartotinai.
1549. Pusdieviai 2 („Demi Gods 2“)

•
•

•
•
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Mažiausias statymas: 0,50 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 22 500 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 50 laimėjimo linijų ir 4 rūšių nemokamais sukimais, taip pat išsiplečiančiais
laukiniais („Expanding Wild“), papildomai laukiniais („Extra Wild“) ir slenkančiais laukiniais („Shifting Wild“)
simboliais.
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų („Free Spin“) simbolį. Jei laimėjimo linijoje
yra 5 laukiniai simboliai, lošėjui išmokamas laimėjimas, lygus linijos statymui x 150.
Sukantis būgnams gali atsirasti laimėjimo daugikliai. Tokiu atveju konkrečiam laimėjimui gali būti pritaikytas x2 arba
x3 daugiklis. Ši funkcija veikia tik pagrindinio lošimo metu.
Išsukus 3 ar daugiau nemokamų sukimų („Free Spin“) simbolių, aktyvinamas 1 iš 4 nemokamų sukimų režimų:
o Hado („Hade“) nemokami sukimai – kaskart išsukus laimingą derinį aktyvinamas nemokamas pakartotinas
sukimas, kurio metu visi būgnai pajuda per vieną būgną dešinėn, kairėje atsiranda naujas būgnas. Pakartotiną
sukimą galima aktyvinti pakartotinai.
o Afroditės („Aphrodite“) nemokami sukimai – kiekvieno sukimo metu išsiplečiantis laukinis simbolis nuo
kairiausio būgno persikels per vieną būgną į dešinę.
o Aro („Ares“) nemokami sukimai – kiekvienas išsuktas laukinis simbolis išsiplės per visą būgną.
o Dzeuso („Zeus“) nemokami sukimai – sukantis būgnams lošimo lauke gali atsirasti nuo 3 iki 6 laukinių
simbolių.
1550. Pusdieviai 3 („Demi Gods 3“)

•
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Mažiausias statymas: 0,50 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 45 000 EUR.
Tai 5 būgnų ir 4 eilių lošimo automatas su 50 laimėjimo linijų.
Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Kiekvieno sukimo metu gali atsitiktinai atsirasti x2 arba x3 laimėjimo daugiklis.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų („Free Spins“) simbolį.
Jei laimėjimo linijoje yra 5 laukiniai simboliai, lošėjui išmokamas laimėjimas, lygus linijos statymui x 300.
Išsukus 3 ar daugiau nemokamų sukimų („Free Spins“) simbolių, aktyvinama viena iš 9 nemokamų sukimų funkcijų:
o Niflheimas: laimingų simbolių pakartotinas sukimas („Niflheim: Winning Symbols Respin“) – šios funkcijos
metu bet koks laimingas derinys aktyvina pakartotiną sukimą. Laimingą derinį sudarę simboliai lieka savo
padėtyse, kitose padėtyse atsiranda nauji simboliai. Jei sudaromas laimingas derinys, suteikiamas dar vienas
pakartotinas sukimas. Ši funkcija kartojasi, kol nebesusidaro laimingi deriniai.

o

o

o
o
o

o
o
o

Muspelheimas: sukrauto laukinio simbolio pakartotini sukimai („Muspelheim: Stacked Wild Respin“) –
pakartotinas sukimas aktyvinamas kaskart išsukus pilną sukrautą laukinį simbolį. Pilnai sukrauti simboliai gali
atsirasti tik ant 1–4 būgnų.
Helheimas: garantuotų laimėjimų funkcija („Helheim: Guaranteed Wins Feature“) – jei sukimas baigėsi be
laimėjimo, aktyvinamas pakartotinas sukimas, kuris užtikrina, kad sukimas baigtųsi laimingu deriniu.
Pakartotinus sukimus galima aktyvinti pakartotinai.
Nidavelliras: papildomo laukinio simbolio funkcija („Nidavellir: Extra Wild Feature“) – sukantis būgnams
lošimo lauke gali atsirasti nuo 3 iki 5 laukinių simbolių.
Alfheimas: lipnaus laukinio simbolio funkcija („Alfheim: Sticky Wild Feature“) – sukantis būgnams lošimo
lauke gali atsirasti lipnūs laukiniai simboliai, kurie lieka savo padėtyse iki nemokamų sukimų pabaigos.
Vanaheimas: slenkančių būgnų funkcija („Vanaheim: Shifting Reels Feature“) – išsukus laimingą derinį, lošėjui
suteikiamas pakartotinas sukimas, o būgnai nuleidžiami per vieną eilutę, atsiranda papildoma viršutinė eilutė.
Pakartotinus sukimus galima aktyvinti pakartotinai.
Džoutunheimas: išsiplečiančio laukinio simbolio funkcija („Joutunheim: Expanding Wild Feature“) – išsukus
laukinį simbolį, jis išsiplės ir uždengs visą būgną.
Midgardas: sinchronizuotų būgnų funkcija („Midgard: Synced Reels Feature“) – kiekvienas sukimas prasideda
su 2 būgnų sinchronizavimu. Šie būgnai turės identiškus simbolius.
Asgardas: prizų dėžės funkcija („Asgard: Prize Box Feature“) – kiekvieno sukimo metu sukantis būgnams prizų
dėžė suteiks laimėjimo daugiklį arba papildomus nemokamus sukimus.
1551. Egipto atgimimas 2 („Egyptian Rebirth 2“)

•
•
•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,50 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 50 000 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 50 laimėjimo linijų.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų („Free Spins“) arba premijos
(„Bonus“).
Jei laimėjimo linijoje yra 5 laukiniai simboliai, lošėjui išmokamas laimėjimas, lygus linijos statymui x 1000.
Jei sustojus būgnams išsukamas paslapties („Mystery“) simbolis, jis atidengs vieną atsitiktinį simbolį (tai gali būti bet
koks simbolis, išskyrus laukinį („Wild“), nemokamų sukimų („Free Spins“) arba premijos („Bonus“) simbolį.
Išsukus 3 ar daugiau nemokamų sukimų („Free Spins“) simbolių, aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. Jos metu
laukinis simbolis išsiplečia viename iš būgnų ir lieka iki nemokamų sukimų pabaigos.
Jei sustojus būgnams lošimo lauke yra atgalinio skaičiavimo laukinis („Countdown Wild“) simbolis, lošimas persijungs
į pakartotino sukimo režimą.
Išsukus 3 ar daugiau premijos („Bonus“) simbolių aktyvinama premijos lošimo funkcija. Ją sudaro 3 lygių laimės ratas,
lošėjas turės 3 sukimus ir gali laimėti daugiklį, papildomus sukimus arba perėjimą į aukštesnį lygį. Jei lošėjas pereina į
aukštesnį lygį, jam suteikiamas papildomas sukimas ir sukamas vidinis laimės ratas su didesniais prizais. Pasiekus 3
lygį išmokami visi gauti laimėjimai.
1552. Didingasis karalius („Majestic King“)

•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,25 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 15 000 EUR.
Tai 5x3 formato lošimo automatas su 25 laimėjimo linijomis.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų („Free Spins“) arba premijos
(„Bonus“) simbolius.
Jei laimėjimo linijoje yra 5 laukiniai simboliai, lošėjui išmokamas laimėjimas, lygus linijos statymui x 200.
Sukantis būgnams lošimo lauke gali atsirasti papildomi laukiniai simboliai.
Sukantis būgnams lošimo lauke gali atsirasti vieninteliai dvigubi („The Only Double Symbols“) simboliai, kurie kitus
simbolius paverčia dvigubais.

•
•

Išsukus 3 ar daugiau premijos („Bonus“) simbolių aktyvinama premijos lošimo funkcija. Lošimas prasideda su 3
sukimais. Lošėjas turi užpildyti matuoklį rinkdamas laimėjimo simbolius.
Išsukus 3 ar daugiau nemokamų sukimų („Free Spins“) simbolių, aktyvinama nemokamų sukimų funkcija. Lošėjas,
norėdamas laimėti didžiausią nemokamų sukimų skaičių, turi sukti ratą. Simboliai lieka dvigubi iki nemokamų sukimų
pabaigos.
1553. Ekstremalūs Penės vaisiai („Penny Fruits Xtreme“)

•
•
•
•
•
•

Mažiausias statymas: 0,10 EUR. Didžiausias statymas: 50,00 EUR. Didžiausias laimėjimas: 100 000 EUR.
Tai 5x4 formato lošimo automatas su 10–100 laimėjimo linijų.
Laimingi deriniai skaičiuojami nuo kairiausio būgno į dešinę.
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų („Free Spins“) simbolį.
Jei laimėjimo linijoje yra 5 laukiniai simboliai, lošėjui išmokamas laimėjimas, lygus linijos statymui x 2000.
Jei bet kur būgnuose išsukami 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių, išmokamas laimėjimas.

