PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DIE-830

Lošimų strateginė grupė, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamentas (toliau – Reglamentas),
patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020
m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DIE-670 pakeičiamas / papildomas ir išdėstomas taip:
1. Pakeičiamas Reglamento VI skyriaus pavadinimas, kuris išdėstomas taip:
VI. STATYMO IŠSIPIRKIMAS („CASH-OUT“), ANKSTYVAS LAIMĖJIMAS („EARLY PAYOUT“) IR LAŽYBŲ
STATYTOJO („BET BUILDER“) FUNKCIJA
2. Reglamento 49 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
49. Bendrovė turi teisę lošėjams siūlyti išsipirkti statymą. Konkretūs lažybų įvykiai ir statymai, kuriems taikomi
statymo išsipirkimo pasiūlymai, nustatomi Bendrovės nuožiūra. Informaciją, ar lošėjo atliktam statymui yra
taikomas statymo išsipirkimas ir kokiomis sąlygomis, lošėjas gali matyti po statymo atlikimo.
3. Reglamento VI skyrius papildomas 581 ir 582 punktais, kurie išdėstomi taip:
581. Ankstyvas laimėjimas („Early Payout“) – tai nuotolinių lažybų funkcija, kai laimėjimas gali būti pervedamas į
lošėjo lošimų sąskaitą nelaukiant įvykio pabaigos. Ankstyvas laimėjimas gali būti taikomas tik nuotolinėms
lažyboms ir nėra taikomas nuotolinėms lažyboms GYVAI.
Ankstyvas laimėjimas gali būti taikomas Bendrovės nuožiūra parinktoms lygoms, turnyrams ar konkretiems
įvykiams ir tik baigtims „Kuri komanda nugalės“ (t.y. laimės X komanda; laimės Y komanda; X ir Y komandos
baigs lygiosiomis). Ankstyvas laimėjimas Bendrovės parinktiems įvykiams taikomas tada, kai komanda, už kurią
buvo atliktas statymas, įgyja ankstyvo laimėjimo sąlygose nurodytą pranašumą (pavyzdžiui, ankstyvo laimėjimo
funkcija taikoma UEFA čempionų lygos rungtynėms, komandai įgyjus 2 įvarčių pranašumą). Informaciją, ar lošėjo
atliktam statymui yra taikomas Ankstyvas laimėjimas ir kokiomis sąlygomis, lošėjas gali matyti po statymo
atlikimo.
Ankstyvo laimėjimo pavyzdys: Bendrovė nusprendžia, kad ankstyvo laimėjimo funkcija bus taikoma UEFA
čempionų lygos rungtynėms, komandai įgyjus 2 įvarčių pranašumą. Lošėjas stato už X komandos pergalę.
Rungtynių metu X komanda įmuša antrą įvartį, kai tuo tarpu komanda Y dar nėra pelniusi nei vieno įvarčio.
Lošėjui išmokamas laimėjimas nelaukiant tolimesnės rungtynių eigos ir jų baigties.
Lažybų statytojo („Bet Builder“) funkcija
582. Lažybų statytojas („Bet Builder“) – tai funkcija, leidžianti kombinuoti įvairias to paties įvykio baigtis ir taip
padidinti savo statymo koeficientą. „Bet Builder“ funkcija galima pasinaudoti atliekant statymus prieš įvykį arba
lažybose gyvai (Live). Įvykiai, kuriems taikoma „Bet Builder“ funkcija, yra pažymėti specialiu ženklu – liepsnele
„Bet Builder“ statymai gali būti kombinuojami su kitais „Bet Builder“ arba įprastais statymais kaip kombinuoti
statymai.
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„Bet Builder“ statymui galioja statymo išsipirkimo („Cash-out“) funkcija, jei ji yra siūloma.
„Bet Builder“ statyme turi būti mažiausiai 2 pasirinkimai iš pavienių įvykių.
Jei kombinuotame statyme naudojamas „Bet Builder“ ir lažybų kortelėje yra įvykių, kurie buvo nukelti ar anuliuoti,
tokiu atveju neatšaukti įvykiai lieka galioti.
Bendrovė atšauks „Bet Builder“ statymą, jei statymas arba parinktis buvo įskaityti per klaidą.
„Bet Builder“ statymo atveju bendras koeficientas apskaičiuojamas tokia pačia tvarka, kaip ir įprasto kombinuoto
statymo atveju (žr. Reglamento 64 p.).
4. Reglamento 64 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
64. Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau, nei vieną lažybų baigtį. Kombinuotas statymas laikomas
laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą. Kombinuotame statyme galima rinktis nuo 2
iki 30 lažybų baigčių. Jeigu nors vienas lošėjo spėjimas, nurodytas lažybų kortelėje, yra neteisingas, lošėjas laikomas
pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Apskaičiuojant
laimėjimą, statoma suma 8 dauginama iš pasirinktų paprastų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro
(tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento. Negalima kombinuoti vienas kitą lemiančių įvykių, išskyrus „Bet Builder“
statymus (žr. 582 p.), jei tokia galimybė buvo suteikta pasinaudojant šia funkcija. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie
lažybų įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį (pvz. negalima kombinuoti lažybų
baigties „„Žalgiris“ taps LKL čempionu“ ir lažybų baigties „„Žalgiris“ laimės LKL pusfinalyje“, nes šie įvykiai lemia vienas
kitą – „Žalgiris“ negali tapti LKL čempionu pralaimėjęs LKL pusfinalyje).
Kombinuoto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“
ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose
žaidžiančios komandos nurodytos pirmos). „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2,
“Žalgiris“ lažybų koeficientas - 3. Tokiu atveju, jei lošėjas pastatė 10 EUR, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš
lažybų koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180),
neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka Bendrovėje.
5. Reglamento 90 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
90. Siekiant užtikrinti, jog lažybos būtų sąžiningos, tuo atveju, jei lošėjas atliko kombinuotą statymą, kuriame yra
sukombinuoti vienas kitą lemiantys įvykiai ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, lažybos yra anuliuojamos. Ši
nuostata netaikoma „Bet Builder“ statymams (žr. 582 p.), jei vienas kitą lemiančius įvykius buvo galimybė
sukombinuoti pasinaudojant šia funkcija.
6. Reglamentas papildomas 981 punktu, kuris išdėstomas taip:
981. Lažybų dėl statymų Gyvai (Live) Bendrovės interneto svetainėje pateikiama papildoma informacija gali
nesutapti su tuo metu esančiu tiksliu rungtynių laiku ar rezultatu. Tai gali priklausyti nuo ryšio sutrikimų lošėjo
naudojamoje įrangoje ar kitų veiksnių, tokių kaip neatnaujintas naršyklės langas. Esant tokiems neatitikimams,
Bendrovė neprisiima atsakomybės ir neatsako dėl lošėjo pasirinkimo atlikti ar neatlikti statymo (-ų).
7. Reglamento 112 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
112. Žaidėjų įvarčiai į savus vartus („owngoal“) nesiskaičiuoja statyme Žaidėjas pelnys įvartį.
8. Reglamento XV skyrius „ATSKIROS NUOTOLINIO STALO LOŠIMO RŪŠYS“ papildomas 1971
punktu, kuris išdėstomas taip:
Brangakmenių ruletė („Gem Roulette“)
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1971. Brangakmenių ruletė („Gem Roulette“) – lošimas, kurio tikslas numatyti, ties kuriuo skaičiumi kamuoliukas
sustos. „Gem Roulette“ ruletės versija turi du papildomus langelius – deimanto („Diamond Gem“) ir rubino („Ruby
Gem“).
Mažiausias statymas: €0,10
Didžiausias statymas: €10
Didžiausias laimėjimas: €2 000
Statymai:
Vidiniai statymai
• Straight Up (tiesiai aukštyn) – 1 skaičius – Išmoka 35:1 – galima statyti ant bet kokio skaičiaus, įskaitant 0,
uždedant žetonus tiesiai ant skaičiaus.
• Split (padalytas) – 2 skaičiai – Išmoka 17:1 – galima statyti ant dviejų skaičių, naudojant tą pačią pastatytą
sumą, uždedant žetoną ant eilutės, skiriančios šiuos du skaičius.
• Street (gatvė) – 3 skaičiai – Išmoka 11:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą galima statyti ant trijų skaičių,
uždedant žetonus ant ruletės stalo išorinės viršutinės linijos – virš šių ruletės stalo skaičių: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27, 30, 33 ir 36. Pastaba. Mobiliosiose (portretinėse) versijose galima statyti uždedant žetonus ant ruletės
stalo išorinės dešinėje esančios linijos – šių ruletės stalo skaičių: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ir 36
dešinėje.
• Trio (trejetas) – 3 skaičiai – Išmoka 11:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą galima statyti uždedant žetonus
ant sankirtos taško tarp 0, 1 ir 2, arba 0, 2 ir 3.
• Corner (kampinis) – 4 skaičiai – Išmoka 8:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą galima statyti ant keturių
skaičių, uždedant žetonus kampuose, kuriuose „susitinka“ šie keturi numeriai. Pvz., centriniame taške, kuriame
„susitinka“ ruletės skaičiai 4, 5, 7 ir 8.
• Six Line (šešių eilių) – 6 skaičiai – Išmoka 5:1 – naudojant tą pačią pastatytą sumą galima atlikti „Six Line“
statymą (tai reiškia, galima statyti ant šešių skirtingų skaičių dviejose gretimose trijų skaičių eilėse, vadinamose
„gatvėmis“), uždedant žetonus ant išorinės viršutinės linijos, kuri susikerta su linija, dalijančia šias dvi „gatves“.
Pastaba. Mobiliosiose (portretinėse) versijose galima statyti uždedant žetonus ant išorinės dešinėje esančios
linijos, kuri susikerta su linija, dalijančia šias dvi „gatves“.
Išoriniai statymai
• Column (stulpelis) – 12 skaičių – Išmoka 2:1 – kiekvieno stulpelio, sudaryto iš trijų skaičių, apačioje yra langelis,
pažymėtas „2 su 1“. Galima statyti ant bet kurio iš trijų stulpelių, uždedant žetonus ant langelių, pažymėtų „2 su
1“. Lošėjas laimi, jei iškritęs ruletės skaičius bus ant stulpelio, ant kurio buvo atliktas statymas. Laimėjimai
išmokami pagal santykį 2:1; Rubinas ir deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
• Dozen (tuzinas) – 12 skaičių – Išmoka 2:1 – galima statyti ant dvylikos skaičių grupės, uždedant žetonus ant
vieno iš trijų langelių, pažymėtų „1-as 12“, „2-as 12“ arba „3-ias 12“. Jei vienas iš 12 skaičių yra būtent tas
skaičius, prie kurio sustojo ruletės kamuoliukas, lošėjui išmokama pagal santykį 2:1; Rubinas ir deimantas („Ruby
and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
• Red (raudonas) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame raudonos spalvos deimantu.
Rubinas ir deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
• Black (juodas) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame juodos spalvos deimantu. Rubinas
ir deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
• Even (lyginis) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame užrašu LYGINIS. Rubinas ir
deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
• Odd (nelyginis) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame užrašu NELYGINIS. Rubinas ir
deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
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• First half (pirma pusė) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame „1 su 18“. Rubinas ir
deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
• Second half (antra pusė) – 18 skaičių – Išmoka 1:1 – statymas langelyje, pažymėtame „19 su 36“. Rubinas ir
deimantas („Ruby and Diamond“) yra pralaimėjimo skaičius.
Brangakmenio statymas („Gem Bet“)
• GEM BET – Išmoka 2:1 pagal santykį 200:1 – Kiekvienas statymas „Gem Bet“ dalyje pastato 5 žetonus esamu
metu pasirinktos vertės ir uždengia deimanto („Diamond“) ir rubino („Ruby“) skaičius ant rato.
Kai pastatomas pradinis „Gem Bet“ statymas, galima pridėti daugiau statymų iki didžiausio leistino, naudojant tą
pačią žetonų vertę arba kitą vertę. Kiekvieną kartą lošėjui paspaudus „Gem Bet“, automatiškai pastatomi 5 esamu
metu pasirinktos vertės žetonai. „Gem Bet“ visa suma bus visų toje dalyje pastatytų žetonų vertė. Iškritus skaičiui
„Diamond“ (deimantas), bus suaktyvinta funkcija „Bonus Wheel – Diamond Bonus“ (premijos ratas – deimanto
premija) ir suteikta nuo 10 iki 1000 žetonų. Iškritus skaičiui „Ruby“ (rubinas), bus suaktyvinta funkcija „Bonus
Wheel – Ruby Bonus“ (premijos ratas – rubino premija) ir suteikta nuo 10 iki 500 žetonų. Žetono vertė bet
kuriame „Bonus Wheel“ (premijos rate) bus visa suma, pastatyta „Gem Bet“ dalyje, padalinta iš 5.
Svarbi informacija:
• Jei tam tikrą laikotarpį lošėjas neatlieka jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo
pažangą įsimena, kad kitąsyk įkėlus žaidimą galima būtų tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai buvo užbaigta.
• Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, žaistas žaidimas automatiškai
išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšys su serveriu užmezgamas iš naujo. Jei ryšys su žaidimo serveriu
nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. Jei įvyksta gedimas, visos išmokos ir visi žaidimai
anuliuojami; bet kokie statymai, kurie dar nebuvo priimti, anuliuojami, o statymai, kurie nebuvo išmokėti –
grąžinami.
9. Reglamento priedo Nr. 1 I skyriaus „BENDROSIOS NUOTOLINIO LOŠIMO A IR B KATEGORIJOS
LOŠIMO AUTOMATAIS BEI NUOTOLINIO STALO LOŠIMO GYVAI NUOSTATOS“ 2 punktas
papildomas 2.1035–2.1080 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:
„2.1035. Asgardo amžius („Age of Asgard);
2.1036. Visų žvaigždžių nokautas: ultra statymas („All Star Knockout Ultra Gamble“);
2.1037. Arturo lobis („Arthur‘s Fortune“);
2.1038. Futbolo šlovė („Football Glory“);
2.1039. Hado gigablokai („Hades Gigablox“);
2.1040. Hanzo Dojo („Hanzo‘s Dojo“);
2.1041. Žaibuojantis Džokeris („Lightning Joker“);
2.1042. Laimingas Neko gigablokas („Lucky Neko Gigablox“);
2.1043. Neon Rush Splitz („Neon Rush Splitz“);
2.1044. Piratai 2: sukilimas („Pirates 2 Mutiny”);
2.1045. Pop Rocks („Pop Rocks“);
2.1046. Sacharos naktys („Sahara Nights“);
2.1047. Dievų slėnis 2 („Valley of the Gods 2”);
2.1048. Lobių saugykla („Vault of Fortune“);
2.1049. Laukiniai sprogimai („Wild Pops“);
2.1050. Auksinis buivolas pasidvigubina („Golden Buffalo Double Up“);
2.1051. Auksinė Galina („Golden Gallina“);
2.1052. Karštas sukimas „megaways“ („Hot Spin Megaways“);
2.1053. Keturių žvėrių legenda („Legend of the four Beasts“);
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2.1054. Moriarčio „megaways“ („Moriarty Megaways“);
2.1055. Perlo legenda: laikyk ir laimėk („Pearl Legend: Hold & Win”);
2.1056. Piramidė moka („Pyramid Pays“);
2.1057. Mėsainis su sūriu „megaways“ („Royale with Cheese Megaways“);
2.1058. Kerėtojo paslaptys („Secrets of Sorcerer“);
2.1059. Laukinio kūjo „megaways“ („Wild Hammer Megaways“);
2.1060. Karalius tironas „megaways“ („Tyrant King Megaways“);
2.1061. Kiaulė taupyklė „megaways“ („Piggy Bank Megaways“);
2.1062. 9 tigrai („9 Tigers“);
2.1063. Prabangus juodas arklys („Black Horse Deluxe“);
2.1064. Šokoladiniai būgnai („Choco Reels“);
2.1065. Begalybės herojus („Infinity Hero“);
2.1066. Laimingas 9 („Lucky 9“);
2.1067. Dievų galia: Egiptas („Power of Gods: Egypt“);
2.1068. Būgnų herojus („Reel Hero“);
2.1069. Garsiniai būgnai („Sonic Reels“);
2.1070. Telio būgnai („Telly Reels“);
2.1071. Degančios žvaigždės 3 („Burning Stars 3”);
2.1072. Dobilų dama („Clover Lady“);
2.1073. Vienaragio būgnai („Unicorn Reels“);
2.1074. Turtų saulė („Sun of Fortune“);
2.1075. Klestintys perlai („Prosperity Pearls“);
2.1076. Būgno pokštas („Reel Joke“);
2.1077. Brangakmenių skaldytojas („Gem Splitter“);
2.1078. Vidurnaktis Tokijuje („Midnight in Tokyo“);
2.1079. Dievų galia: Hadas („Power of Gods: Hades“);
2.1080. Turtų būgnai („Fortune Reels“).
10. Reglamento priedo Nr. 1 II skyrius „ATSKIROS NUOTOLINIO LOŠIMO A KATEGORIJOS
AUTOMATAIS TAISYKLĖS“ papildomas 1035–1080 punktais, kurie išdėstomi taip:
Asgardo amžius („Age of Asgard“)
1035. Asgardo amžius („Age of Asgard) – tai lošimas su 50 mokėjimo eilučių. Lošimas turi 8 paprastus mažos
vertės simbolius, 6 didelės vertės simbolius, kurie visada būna 3 simbolių aukščio. Lošimas turi 2 laukinius(„Wild“)
simbolius ir nemokamų sukimų simbolius, kurie pasirodo tik ant 2, 3, 4 būgnų ir neturi sudaryti laimingo derinio,
kad lošėjui būtų suteikti nemokami sukimai. Šis lošimas taip pat turi nemokamus sukimus ir išsiplečiančius lipnius
laukinius („Expanding Sticky Wild“) simbolius.
Mažiausias statymas: 0,20 Eur
Didžiausias statymas: 200 Eur
Didžiausias laimėjimas: 488 800 Eur
Pagrindinį lošimą sudaro 2 atskiri lošimo automatai. Viršutinis ir apatinis automatai turi atskirus mažos ir didelės
vertės simbolius bei 20 laimėjimo eilučių, einančių iš kairės į dešinę.
Sukrauti laukiniai („Stack Wild“) simboliai
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Pagrindiniame lošime abu laukiniai simboliai yra 3 simbolių aukščio. Jie pakeičia visus įprastus simbolius ir juos
pasirinktinai stumteli, kad užpildytų visą būgną. Viso būgno užpildymas laukiniu simboliu ant bet kurio automato
suteikia 1 pakartotinį sukimą su laukiniu simboliu, užrakintu savo padėtyje. Išsukus naują, visą būgną užimantį
laukinį simbolį, aktyvinamas papildomas pakartotinis sukimas. Jei visos būgnų padėtys užpildomos lipniais
laukiniais simboliais, išmokamas „Ragnarok“ didysis laimėjimas, nurodytas laimėjimų lentelėje.
Susidūrimas („Clash“)
Išsukus 2 pilnus laukinius simbolius priešinguose būgnuose (vieną ant kito) aktyvinama susidūrimo („Clash“)
funkcija, kuri suteikia papildomą atsitiktinį laukinį simbolį. Atsitiktiniai laukiniai simboliai negali atsirasti ant kitų
laukinių simbolių, o jeigu jie atsiranda ant didelės vertės simbolio, visas simbolis tampa laukiniu. Atsitiktinių
laukinių simbolių skaičius yra toks:
•
• 2 pilni laukiniai simboliai suteikia 4 papildomus atsitiktinius laukinius simbolius.
•
• 1 pilnas laukinis simbolis ir 1 stumtelėtas pilnas laukinis simbolis suteikia 3 papildomus atsitiktinius
laukinius simbolius.
•
• 2 stumtelėti pilni laukiniai simboliai suteikia 2 papildomus atsitiktinius laukinius simbolius.
Nemokami sukimai
Viršutiniame automate išsukus 3 nemokamų sukimų simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų tik su viršutinio
automato simboliais. Apatiniame automate išsukus 3 nemokamų sukimų simbolius suteikiama 10 nemokamų
sukimų tik su apatinio automato simboliais.
Nemokami sukimai atliekami atskirame 5x6 automate su 50 laimėjimo eilučių, einančių iš kairės į dešinę. Abu
laukiniai simboliai sujungiami į 1x6 simbolį. Laukinis simbolis atsitiktinai pastumiamas ir, jei užpildo visą būgną,
aktyvina susidūrimo funkciją. Dvigubai sukrautas laukinis simbolis veikia kaip 1 simbolis, todėl tai gali būti arba
pilnas simbolis, tokiu atveju jis suteikia 4 atsitiktinius laukinius simbolius, arba jis gali būti stumtelėtas ir tuo atveju
jis suteikia 2 atsitiktinius laukinius simbolius susidūrimo funkcijai. Pakartotinas sukimas su visais pilnais lipniais
laukiniais simboliai taip pat suteikiamas bet kuriame sukime, kur atsiranda naujas pilnas laukinis.
„Ragnarok“ nemokami sukimai
20 „Ragnarok“ nemokamų sukimų aktyvina atsitiktinis parinkiklis arba viršutiniame ir apatiniame automate vienu
metu išsukti 3 nemokamų sukimų simboliai. Jie veikia kaip įprasti nemokamų sukimų simboliai, tačiau jie turi
abiejų automatų didelės vertės simbolius, neturi mažos vertės simbolių ir dvigubai sukrautas laukinis simbolis
visada pastumiamas, kai bet kuri jo dalis atsiranda ant būgno.
Atsitiktinis parinkiklis
Viršutiniame automate išsukus 3 nemokamų sukimų simbolius ir apatiniame – 2 nemokamų sukimų simbolius,
aktyvinama atsitiktinio parinkiklio funkcija. Ši funkcija kartu su nemokamais sukimais gali suteikti papildomą
laimėjimą, nurodytą laimėjimų lentelėje arba paversti nemokamus sukimus į „Ragnarok“ nemokamus sukimus.
Visų žvaigždžių nokautas: ultra statymas („All Star Knockout Ultra Gamble“)
1036. Visų žvaigždžių nokautas: ultra statymas („All Star Knockout Ultra Gamble“) – tai 5 būgnų, 20 laimėjimo
linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Mažiausias statymas: 0,20 Eur
Didžiausias statymas: 150 Eur
Didžiausias laimėjimas: 675 450 Eur
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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 atstatomos 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 pasirinkti „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.
Arturo lobis („Arthur‘s Fortune“)
1037. Arturo lobis („Arthur‘s Fortune“) – tai 20 laimėjimo eilučių, einančių iš kairės į dešinę, lošimas, turintis 10
įprastų simbolių. Laimingą derinį sudaro mažiausiai trys simboliai. Lošime taip pat yra išsisklaidęs laukinis
simbolis, kuris veikia kaip nemokamų sukimų ir laukinis simbolis, galintis pakeisti bet kurį įprastą simbolį.
Mažiausias statymas: 0,08 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 1 085 650 Eur
Arturo lobio funkcija
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Pagrindiniame lošime bet koks įprastas simbolis gali būti paverstas laukiniu simboliu 1 sukimui. Kai kuris nors
simbolis paverčiamas laukiniu, visi tokie patys simboliai virsta laukiniais. Vieno sukimo metu galima paversti iki 10
simbolių. Arturo lobio funkcija aktyvi tam sukimui, kuris šią funkciją aktyvino.
Nemokami sukimai
Nemokami sukimai aktyvinami išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių laukinių simbolių. Nemokami sukimai
prasideda su laukinio simbolio pavertimu, kuris veikia iki nemokamų sukimų pabaigos. Išsukti išsisklaidę simboliai
prideda papildomus laukinio simbolio pavertimus, kurie veiks iki nemokamų sukimų pabaigos.
• Išsukus 3 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiami 7 nemokami sukimai ir 1 simbolis paverčiamas laukiniu
simboliu.
• Išsukus 4 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų ir 2 simboliai paverčiami
laukiniu simboliu.
• Išsukus 5 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiama 14 nemokamų sukimų ir 3 simboliai paverčiami
laukiniu simboliu.
Papildomų nemokamų sukimų aktyvinimas
• Išsukus 2 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas ir 1 papildomas
simbolis paverčiamas laukiniu simboliu.
• Išsukus 3 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiamas 2 papildomi nemokami sukimai ir 2 papildomi
simboliai paverčiami laukiniu simboliu.
• Išsukus 4 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiamas 3 papildomi nemokami sukimai ir 3 papildomi
simboliai paverčiami laukiniu simboliu.
• Išsukus 5 išsisklaidžiusius laukinius simbolius suteikiamas 4 papildomi nemokami sukimai ir 4 papildomi
simboliai paverčiami laukiniu simboliu.
Merlino premija
Premijos simbolis gali būti išsuktas tiek pagrindiniame lošime, tiek nemokamų sukimų metu. Pagrindiniame
lošime šis simbolis gali suteikti laimėjimą, nurodytą laimėjimų lentelėje, 7 nemokamus sukimus su 1 simbolio
pavertimu į laukinį simbolį, 10 nemokamų sukimų su 2 simbolių pavertimu į laukinį simbolį arba 14 nemokamų
sukimų su 3 simbolių pavertimu į laukinį simbolį. Nemokamų sukimų metu premijos simbolis suteikia laimėjimą,
nurodytą laimėjimų lentelėje arba 1 – 14 papildomų nemokamų sukimų (be simbolių pavertimo į laukinį simbolį).
Futbolo šlovė („Football Glory“)
1038. Futbolo šlovė („Football Glory“) – tai 5 būgnų ir 25 laimėjimo eilučių lošimas, kuriame yra 4 žaidėjo
simboliai ir 4 karališki simboliai, taip pat laukinis („Wild“) simbolis, kuris pakeičia visus simbolius laukiniais,
išskyrus nemokamų sukimų simbolį, sidabrinės taurės („Silver Cup“) ir auksinės taurės („Golden Cup“) simbolius.
Mažiausias statymas: 0,25 Eur
Didžiausias statymas: 125 Eur
Didžiausias laimėjimas: 500 000 Eur
Taurės
Sidabrinės taurės („Silver Cup“) simbolis atsiranda ant ketvirto būgno ir suteikia vieną iš šių prizų:
• Laimėjimą, nurdoytą laimėjimų lentelėje
• Nemokami sukimai (7, 14 arba 21 nemokamas sukimas).
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Auksinės taurės („Golden Cup“) simbolis atsiranda ant paskutinio būgno ir suteikia vieną iš šių prizų:
• Laimėjimas monetomis (250, 300, 350, 400, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 10 000).
• Nemokami sukimai (7, 14 arba 21 nemokamas sukimas).
• Šlovės padidinimas („Glory Boost“): prideda 25% šlovės kiekvienam žaidėjui.
• „All Stars“ nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų režime taurės suteikia kitus prizus:
• Laimėjimas monetomis.
• 2, 3 arba 4 papildomi nemokami sukimai.
• 1–2 ypač lipnūs laukiniai simboliai.
• Laukinis būgnas.
Jei sidabrinė/auksinė taurė atsiranda ant lipnaus laukinio simbolio, tiek sidabrinės/auksinės taurės simbolis, tiek
laukinis simbolis tą lošimą yra aktyvūs.
Nemokami sukimai
Trys ar daugiau nemokamų sukimų simbolių aktyvina nemokamų sukimų režimą.
• 3 nemokamų sukimų simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus.
• 4 nemokamų sukimų simboliai suteikia 14 nemokamų sukimų.
• 5 nemokamų sukimų simboliai suteikia 21 nemokamą sukimą.
Nemokamų sukimų metu visi laukiniai simboliai tampa lipniais simboliais, t.y. išlieka savo vietoje. Nemokamų
sukimų metu būgnuose išsukti žaidėjai spiria kamuolį. Jei žaidėjas sugeba įmušti įvartį, jis pavirsta į lipnų laukinį
simbolį. Spyriai įvyksta prieš išmokant laimėjimą už sukimą. Laukiniai simboliai lieka lipnūs iki nemokamų sukimų
pabaigos.
Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių simbolių:
• „All Stars“ nemokami sukimai.
• + 1–3 nemokami sukimai.
• Pradinis laukinis simbolis.
• Laukinis būgnas.
• + 5 sidabrinės taurės, + 5 auksinės taurės, kurios suteikia geresnę galimybę gauti sidabrinę arba auksinę taurę
nemokamų sukimų metu.
Nemokamų sukimų negalima pakartotinai aktyvinti. Visi nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie pagrindinio
lošimo laimėjimo.
„All Stars“ nemokami sukimai
„All Stars“ nemokamų sukimų metu, visi žaidėjai yra super žvaigždės ir visada tampa lipniais laukiniais simboliais.
„All Stars“ nemokamus sukimus galima laimėti auksinėje taurėje ir premijos parinkiklyje.
Žaidėjo šlovė
• Kiekvienas laimėjimas su žaidėju pagrindiniame žaidime surenka šlovę būtent tam Žaidėjui. Ilgesni laimingi
deriniai suteikia daugiau šlovės.
• Kai užpildomas šlovės matuoklis, lošėjas gauna nemokamus sukimus, o vienas žaidėjas tampa super žvaigžde
(papildomos nemokamų sukimų funkcijos pasirinkti negalima).
• Nemokamų sukimų režimas lošiamas su tokia monetos verte, kuri sudaro monetų, naudotų renkant kiekvieną
šlovės tašką, vidurkį.
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Pirmojo karto šlovė
Jei lošiate pirmą kartą, vieno iš žaidėjų šlovės matuoklis bus užpildytas daugiau nei 50%.
Hado gigablokai („Hades Gigablox“)
1039. Hado gigablokai („Hades Gigablox“) – tai 50 laimėjimo eilučių lošimas, turintis 4 didelės vertės simbolius ir
6 mažos vertės simbolius, išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį (laimėjimui nebūtina, kad jis sudarytų laimingą derinį)
ir laukinį („Wild“) simbolį (atsiranda tik po kovos ir pakeičia visus paprastus simbolius).
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 1 112 900 Eur
Gigablox“ funkcija
„Gigablox“ yra didžiuliai simboliai būgnuose, kurie veikia kaip atskiri 2x2 iki 6x6 dydžio simboliai. Bet kuris
simbolis, įskaitant išsisklaidžiusį („Scatter“) ir laukinį („Wild“) simbolius, gali būti išsuktas kaip „Gigablox“ simbolis.
Nemokami sukimai
Išsukus 5 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinami nemokami sukimai. Nemokamų sukimų
skaičius priklauso nuo išsuktų išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių skaičiau. Nemokamų sukimų metu kiekvienas
išsisklaidęs („Scatter“) simbolis prideda po 1 papildomą nemokamą sukimą.
Laukinė medžioklė („Wild Hunt“)
Pagrindinio lošimo metu atliekant sukimus Hadas gali kovoti su didelės vertės simboliais ir bandyti paversti juos į
laukinius simbolius. Jei jis laimi kovą, tas simbolis virsta laukiniu simboliui tam sukimui. „Gigablox“ simboliai taip
pat gali būti paversti. Nemokamų sukimų metu Hadas kovoja kiekviename sukime ir kiekvienas simbolis, pavirtęs
laukiniu, padidina daugiklio skaitiklį.
Daugiklis
Nemokamų sukimų režimas turi daugiklio skaitiklį. Hadui laimėjus kovą daugiklis didėja.
• Pavertus pirmus 10 simbolių į laukinius, gaunamas x2 daugiklis ir 2 papildomi nemokami sukimai.
• Pavertus sekančius 15 simbolių į laukinius, gaunamas x3 daugiklis ir 2 papildomi nemokami sukimai.
• Pavertus sekančius 20 simbolių į laukinius, gaunamas x5 daugiklis ir 2 papildomi nemokami sukimai.
• Pavertus sekančius 25 simbolius į laukinius, gaunamas x10 daugiklis ir 2 papildomi nemokami sukimai.
Didžiausias daugiklis – x10, po to skaitiklis sustos. Daugiklis taikomas kiekvienam sukimui. Į laukinį simbolį
paverstas „Gigablox“ simbolis skaičiuojamas pagal savo dydį; 2x2 „Gigablox“ laukinis simbolis skaičiuojamas kaip
4 simboliai. Kiekvienas daugiklio lygis turi atskirą daugiklio skaitiklį.
Hanzo Dojo („Hanzo‘s Dojo“)
1040. Hanzo Dojo („Hanzo‘s Dojo“) – tai 5 būgnų lošimų automatas su 25 laimėjimo eilutėmis ir papildomu 3x1
„Rooftop“ lošimu. Lošimas turi 8 paprastus simbolius, laukinį („Wild“) simbolį (pakeičia visus paprastus simbolius),
nemokamų sukimų („Free Spin“) simbolį ir 3x3 simbolį (atsiranda nemokamų sukimų metu). „Rooftop“ lošimas turi
išsiplečiantį laukinį simbolį, „Hanzo“ simbolį ir „Rooftop“ nemokamų sukimų simbolį.
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 125 Eur
Didžiausias laimėjimas: 507 375 Eur
Lošimų strateginė grupė, UAB
Į.k. 302442970
Buveinės ir registracijos adresas: I. Šimulionio g. 5, LT-04330, Vilnius
Licencija Nr. 0088 lažyboms organizuoti išduota 2009-12-03
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

A/s: LT37 7300 0101 1832 4840
Bankas Swedbank, kodas 73000
Tel. 8 700 33309

info@betsafe.lt
www.betsafe.lt

„Rooftop“ lošimas
„Rooftop“ lošimas yra mini 3x1 lošimų automatas, kuriame lošėjas aktyvina nemokamų sukimų stiprintuvus („Free
Spin Boosters“) ir įvairius nemokamų sukimų režimus. „Rooftop“ automatas turi 4 skirtingus simbolius:
1) „Hanzo“ simbolis
• Išsukus 3 „Hanzo“ simbolius (juos gali pakeisti laukiniai simboliai) suteikia 3 „Hanzo“ sukimus.
• „Hanzo“ simbolis atskleidžia atsitiktinį paprastą simbolį, kuris tampa 3x3 simboliu būgnų centre, kol nesibaigia
„Hanzo“ sukimai.
• „Hanzo“ simboliai galimi tik pagrindiniame lošime.
2) Išsiplečiantis laukinis („Expanding Wild“) simbolis
• Išsukus 3 šiuos simbolius suteikiami 3 „Hanzo“ sukimai su 3x3 laukiniu simboliu būgnų centre.
• Išsukti atskiri išsiplečiantys laukiniai simboliai išsiplečia į žemiau esantį būgną ir paverčia jį laukiniu būgnu.
• Išsiplečiantys laukiniai simboliai 3x1 „Rooftop“ automate gali pakeisti „Hanzo“ simbolius.
3) „Rooftop“ nemokamų sukimų simbolis
• Veikia kaip paprastas nemokamų sukimų simbolis, tačiau suteikia papildomus stiprintuvus.
• Išsukus 3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių, aktyvinamas nemokamų sukimų režimas (nemokamų
sukimų simboliai iš 5x3 būgnų ir „Rooftop“ automato taip pat skaitosi).
• Kiekvienas „Rooftop“ nemokamų sukimų simbolis suteikia 1 papildoma nemokamą sukimą + 1 nemokamų
sukimų funkciją.
4) Tuščias simbolis
• Tušti simboliai nesuteikia laimėjimo.
„Hanzo“ sukimai
• „Rooftop“ automate išsukus bet kurį 3 „Hanzo“ simbolių derinį ir (arba) išsiplečiančius laukinius simbolius,
suteikiami 3 „Hanzo“ sukimai.
• „Hanzo“ simbolis atskleidžia paprastą simbolį, kuris tampa fiksuotu 3x3 simboliu būgnų centre, iki kol „Hanzo“
sukimai.
• Jei „Hanzo“ sukimai buvo aktyvuoti su 3 išsiplečiančiais laukiniais simboliais, tada 3x3 simbolis yra laukinis.
• „Hanzo“ sukimų metu, vieninteliai galimi simboliai „Rooftop“ automate yra tuščias simbolis ir nemokamų sukimų
simbolis.
Nemokami sukimai
• Išsukus 3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių, aktyvinamas nemokamų sukimų režimas. „Rooftop“
automato nemokamų sukimų simboliai suteikia 4 nemokamus sukimus ir 1 funkciją; 5x3 būgno nemokamų
sukimų simboliai suteikia po 3 nemokamus sukimus. Pavyzdžiui, išsukus 2 paprastus nemokamų simbolius ir 2
„Rooftop“ automato nemokamų sukimų simbolius suteikiama: 3+3+4+4= 14 nemokamų sukimų + 2 nemokamų
sukimų stiprintuvai.
• 3 centriniai būgnai suka 3x3 simbolius.
• Vieninteliai galimi simboliai „Rooftop“ automate yra tuščias simbolis ir nemokamų sukimų simbolis.
Nemokamų sukimų stiprintuvai („Free Spin Boosters”)
Yra 5 skirtingi nemokamų sukimų stiprintuvai, kuriuos galima aktyvinti išsukus nemokamų sukimų simbolius
„Rooftop“ automate.
• +2 nemokami sukimai – vieno sukimo metu gali būti suteikiami kelis kartus.
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• x2 daugiklis – nepriklausomai nuo to, kada buvo išsuktas, taikomas visai nemokamų sukimų sesijai (vienos
sesijos metu gali būti aktyvintas vieną kartą).
• Laukinis 5 būgnas – visos padėtys 5 būgne tampa laukinėmis (vienos sesijos metu gali būti aktyvintas vieną
kartą).
• Laimėjimas abiem būdais – laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę (vienos sesijos metu gali
būti aktyvintas vieną kartą).
• 3x3 simbolio pastūmimas – centrinis 3x3 simbolis gali būti perkeltas net 3 būgnų padėtimis ir gauti geresnį
rezultatą (vienos sesijos metu gali būti aktyvintas vieną kartą. Galimas tik įprastų nemokamų sukimų metu).

Žaibuojantis Džokeris („Lightning Joker“)
1041. Žaibuojantis Džokeris („Lightning Joker“) - 3 būgnų ir 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 50 Eur
Didžiausias laimėjimas: 500 550 Eur
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 (išskyrus
laukinių) simbolių 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.
Laimingas Neko gigablokas („Lucky Neko Gigablox“)
1042. Laimingas Neko gigablokas („Lucky Neko Gigablox“) – tai 6 būgnų lošimas su 40 laimėjimo eilučių
(pagrindiniame lošime) ir 85 laimėjimo eilutėmis (nemokamų sukimų režime). Šis lošimas turi 4 didelės vertės ir 4
mažos vertės simbolius, nemokamų sukimų simbolį (laimėjimui gauti nebūtina, kad jis sudarytų laimingą derinį) ir
laukinį („Wild“) simbolį, kuris pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolį.
Mažiausias statymas: 0,08 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 695 300 Eur
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„Gigablox“ funkcija
„Gigablox“ yra didžiuliai simboliai būgnuose, kurie veikia kaip atskiri 2x2 iki 6x6 dydžio simboliai. Bet kuris
simbolis, įskaitant laukinį ir nemokamų sukimų simbolius, gali būti išsuktas kaip „Gigablox“ simbolis.
Pagrindiniame lošime „Gigablox“ gali sudaryti 2x2, 3x3 ir 4x4 simboliai. Nemokamų sukimų metu „Gigablox“ gali
sudaryti 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 ir 6x6 simboliai.
Nemokami sukimai
Nemokami sukimai aktyvinami išsukus 5 ar daugiau nemokamų sukimų simbolių. Nemokamų sukimų skaičius
lygus išsuktų nemokamų sukimų simbolių skaičiui. Būgnai išsiplečia iki 6x8 iki atsiranda 85 laimėjimo eilutės.
Kiekvienas išsuktas nemokamų sukimų simbolis prideda papildomą 1 nemokamą sukimą.
Palaimintas simbolis
Kiekvienos nemokamų sukimų sesijos metu vienas atsitiktinis simbolis tampa palaimintu simboliu. Laimėjimas už
šį simbolį padidėja 5 kartus. Laukiniai ir nemokamų sukimų simboliai negali tapti palaimintais simboliais.
Neon Rush Splitz („Neon Rush Splitz“)
1043. Neon Rush Splitz („Neon Rush Splitz“) – tai 10 laimėjimo eilučių lošimas, turintis 5 įprastus simbolius.
Laimingą derinį sudaro mažiausiai trys simboliai. Šis lošimas turi nemokamų sukimų simbolį, kuris pasirodo tik
pagrindiniame žaidime, sukimams laimėti jis neprivalo sudaryti laimingą derinį laimėti sukimams. Laukinis
simbolis pakeičia visus įprastus simbolius, „Jackpot“ (Aukso puodo) simbolį ir „Splitz“ simbolį.
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 40 Eur
Didžiausias laimėjimas: 1 027 040 Eur
„Splitz“ simboliai
Šiuos simbolius galima išsukti ant bet kurio būgno, jie gali skilti ir atskleisti iki 5 simbolių. Vieno sukimo metu visi
„Splitz“ simboliai atskleidžia tą patį simbolį, pagrindiniame lošime šie simboliai gali būti: įprasti simboliai, „Jackpot“
(Aukso puodo) simbolis arba laukiniai simboliai. Nemokamų sukimų metu „Splitz“ simboliai atskleidžia tik
„Jackpot“ (Aukso puodo) simbolį arba laukinius simbolius. 1-ame būgne išsuktas „Splitz“ simbolis atskleidžia 1
simbolį, 2-ame – 2 simbolius ir t.t., daugiausiai 5 simbolius.
Nemokami sukimai
• Išsukus 3 nemokamų sukimų simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų,
• Išsukus 4 nemokamų sukimų simbolius suteikiama 20 nemokamų sukimų,
• Išsukus 5 nemokamų sukimų simbolius suteikiama 30 nemokamų sukimų,
• Nemokamų sukimų metu „Splitz“ simboliai atskleidžia tik „Jackpot“ (Aukso puodo) simbolį arba laukinius
simbolius.
„Jackpot“ (Aukso puodo) funkcija
Visus „Jackpot“ (Aukso puodo) simbolius atskleidžia „Splitz“ simbolis. Išsukus 5 „Jackpot“ (Aukso puodo)
simbolius laimėjimas dauginamas iš 5, išsukus 6 „Jackpot“ (Aukso puodo) simbolius laimėjimas dauginamas iš
20, 7 simbolius – iš 50, 8 simbolius – iš 100, 9 simbolius – iš 500, 10 ar daugiau simbolių – iš 25 000.
Piratai 2: sukilimas („Pirates 2 Mutiny”)
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1044. Piratai 2: sukilimas („Pirates 2 Mutiny”) – tai lošimas, kuris turi nemokamus sukimus, iškrentančius
laimėjimus, daugiklius, „Mutiny“ (Sukilimo) simbolius, „Cannon Blast“ (Patrankos šūvio) ir „Tsunami“ (Cunamio)
funkciją. Lošimas turi 4 mažos vertės simbolius (kortų rūšis), 4 vidutinės vertės simbolius (piratų įranga) ir 4
didelės vertės simbolius (piratai). Laimėjimas išmokamas išsukus vieną šalia kito 6 ar daugiau vienodų simbolių.
Lošime taip pat yra išsisklaidęs simbolis, kurį galima išsukti tik pagrindiniame lošime.
Mažiausias statymas: 0,20 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 490 000 Eur
Iškrentantys („Dropdown“) laimėjimai
Šis lošimas neturi jokių eilučių ar laimėjimo būdų, vietoj to, išsukus vieną šalia kito 6 ar daugiau vienodų simbolių
(simbolių grupę), išmokamas laimėjimas. Visi grupę sudarantys simboliai liks, kiti simboliai išnyks. Jei sekanti
grupė pasirodo su kitais simboliais, tokia grupė vertinama kaip nelaiminčių simbolių grupė. Tada laimintys
simboliai nukrinta ir nauji atsitiktiniai simboliai užpildo tuščias lošimo padėtis. Šis procesas tęsiasi kol
nebepasirodo nauji laimintys simboliai, tada išmokamas laimėjimas. Jei pradiniame sukime yra 2 ar daugiau
laiminčių grupių, tada mažos vertės laimintys simboliai transformuojami į didesnės vertės simbolius,
nepriklausomai nuo grupės dydžio. Jei laiminčios grupės susideda iš lygios vertės simbolių – kortos rūšių – jų
eiliškumas yra toks (nuo aukščiausio iki žemiausio): širdys, vynai, kryžiai, būgnai.
Daugiklis
Eilutės užpildymas laiminčiais simboliais suteikia laimėjimo daugiklį. Laimėjimo daugikliai pridedami prie kiekvieno
iškrentančio laimėjimo ir nustatomi kiekvieno sukimo pabaigoje (išskyrus nemokamų sukimų režimą). Didžiausias
nemokamų sukimų daugiklis yra 176. Daugikliai suteikiami taip:
• Užpildyta 1 eilutė: suteikiamas daugiklis 1x (galimas tik nemokamų sukimų režime),
• Užpildytos 2 eilutės: suteikiamas daugiklis 2x,
• Užpildytos 3 eilutės: suteikiamas daugiklis 3x,
• Užpildytos 4 eilutės: suteikiamas daugiklis 5x,
• Užpildytos 5 eilutės: suteikiamas daugiklis 25x.
Nemokami sukimai
Vieno sukimo metu išsukus 3 išsisklaidžiusius simbolius suteikiami 7 nemokami sukimai. Šie sukimai prasideda
su daugikliu 1x viršutiniame kairiajame krašte. Visi daugikliai sumuojami ir pritaikomi iškrentančiam laimėjimui.
Kiekvienam nemokamų sukimų lošimui atsitiktinai parenkamas 1 didelės vertės pirato simbolis, kuris pakeičia
visus kitus didelės vertės piratų simbolius.
„Mutiny“ (Sukilimo) simbolis
Atsiradęs 3x3 didelės vertės simbolis užtikrina laimėjimą arba padidina „Dropdown“ laimėjimą.
„Cannon Blast“ (Patrankos šūvio) funkcija
Ši funkcija aktyvinama pagrindinio lošimo arba nemokamų sukimų metu, kai sukimas nėra laimintis. Ji pašalina iš
būgnų visus mažos vertės simbolius ir sukuria naują kritimą („Dropdown“).
„Tsunami“ (Cunamio) funkcija
Ši funkcija aktyvinama, kai yra bent 6 laimintys simboliai ir lošėjo kritimas („Dropdown“) nieko nelaimėjo. Visi
pralaimintys simboliai yra pašalinami, laimintys simboliai yra išlyginami ir padidinamas galimas daugiklis ir naujų
simbolių kritimas („Dropdown“).
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Pop Rocks („Pop Rocks“)
1045. Pop Rocks („Pop Rocks“) – tai „laimėk visais būdais“ lošimas, kuriame yra 33 614 būdų laimėti.
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 10 Eur
Didžiausias laimėjimas: 721 880 Eur
„PopWins“ funkcija
• Laimintys simboliai sprogsta („Pop“) ir jų vietoje atsiranda 2 nauji simboliai.
• „PopWins™“ funkcija baigiasi, kai nebelieka laimėjimų.
• „PopWins™“ lošiama su tuo pačiu statymu, kaip ir pagrindiniame lošime.
Daugiklis
• Septyni (7) sprogimai („Pop“) padidina daugiklį +1.
• Daugiklių, kuriuos lošėjas gali laimėti, skaičius neribojamas.
Premijos režimas
Kai lošimas išplečia iki 7 simbolių aukščio, aktyvinamas premijos režimas:
• Iškart suteikiamas vienas (1) laukinis („Wild“) simbolis, kuris atsitiktine tvarka pakeičia jau esantį simbolį.
• Septyni (7) sprogimai („Pop“) padidina daugiklį +2.
• Po kiekvieno sprogimo („Pop“) atsiranda tik 1 naujas simbolis.
Sacharos naktys („Sahara Nights“)
1046. Sacharos naktys („Sahara Nights“) - 20 laimėjimo eilučių lošimas, kuris turi nemokamus sukimus,
išsiplečiančius lipnius laukinius („Expanding Sticky Wild“) simbolius ir labai didelės vertės simbolį („Super High
Pay Symbol“). Šiame lošime yra 8 paprasti simboliai ir 1 labai didelės vertės simbolis (išsukus 2 arba daugiau
laimingame derinyje, išmokamas laimėjimas). Lošimas taip pat turi laukinį („Wild“) simbolį, kuris gali atsirasti tik 2,
3 ir 4 būgne, ir nemokamų sukimų simbolį, kuris suteikia nemokamus sukimus.
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 306 800 Eur
Išsiplečiantys lipnūs laukiniai („Expanding Sticky Wild“) simboliai
Lošimas turi laukinį simbolį, kuris užpildo visą būgną (jei tai lemia laimėjimą). Laukiniai simboliai pakeičia visus
paprastus simbolius. Nemokamų sukimų metu visi laukiniai simboliai yra lipnūs, išsukus 3 išsiplečiančius
laukinius simbolius suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai.
Nemokami sukimai
• Išsukus 3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių, aktyvinamas nemokamų sukimų režimas.
• 5 nemokamų sukimų simboliai suteikia 16 nemokamų sukimų ir laimėjimą, nurodytą laimėjimų lentelėje.
• 4 nemokamų sukimų simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų ir laimėjimą, nurodytą laimėjimų lentelėje .
• 3 nemokamų sukimų simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus ir laimėjimą, nurodytą laimėjimų lentelėje.
• 2 nemokamų sukimų simboliai suteikia 2 nemokamus sukimus (tik nemokamų sukimų metu).
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Nemokami sukimai lošiame su tuo pačiu statymu, kuris aktyvino nemokamų sukimų režimą. Nemokamus sukimus
galima aktyvinti pakartotinai.
Labai didelės vertės simbolis („Super High Pay Symbol“)
Labai didelės vertės simbolis suteikia žymiai didesnį laimėjimą lyginant su kitais simboliais, laimėjimui reikia
išsukti tik 2 simbolius.
Dievų slėnis 2 („Valley of the Gods 2”)
1047. Dievų slėnis 2 („Valley of the Gods 2”) – tai lošimas, turintis 4 didelės vertės simbolius, 6 mažos vertės
simbolius ir simbolių blokatorių (skarabėjų, kuris blokuoja būgno padėtis iki tol, kol jas atrakina išsukti laimintys
simboliai).
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 548 100 Eur
Pakartotini sukimai
Kaskart išsukus laimingą derinį suteikiamas pakartotinas sukimas. Šie pakartotiniai sukimai tęsiasi, kol išsukamas
laimingas derinys. Pakartotiniai sukimai atliekami su tuo pačiu statymu kaip ir sukimas, kuris juos aktyvino.
Blokatorių naikinimas
Pagrindinio lošimo metu 16 būgno padėčių uždengia skarabėjo simboliai. Šios padėtys yra neaktyvios. Išsukus
laimingą derinį, kiekvienas laimintis simbolis išlaisvina baltą skarabėjų, kuris sunaikina vieną iš blokatorių. Jei ant
būgnų nebelieka blokatorių, tada visi likę balti skarabėjai virsta raudonais, auksiniais arba mėlynais skarabėjais,
surinkus tam tikrą jų kiekį aktyvinamos žemiau aprašytos funkcijos. Sunaikinus visus blokatorius, aktyvinami
laimėjimo daugikliai, laukiniai būgnai ir papildomos gyvybės. Pasibaigus pakartotiniems sukimams, išmokamas
laimėjimas ir blokatoriai grįžta į tas pačias 16 padėčių.
Papildomos gyvybės
Kai visi blokatoriai sunaikinami, lošėjui suteikiama 1 papildoma gyvybė. Už 5 raudonus skarabėjus lošėjas gauna
po 1 papildomą gyvybę. Papildomų gyvybių funkcija suteikia pakartotiną sukimą kiekvienam pakartotinam
sukimui, kuriame nebuvo laimingo derinio. Kiekvieną kartą aktyvinus gyvybės funkciją, atimama 1 gyvybė.
Neišsukus laimingo derinio ir nelikus gyvybėms, pakartotini sukimai baigiasi.
Laukinis būgnas
Kai visi blokatoriai sunaikinami, skarabėjai atsiranda iš didelės vertės laiminčių violetinių ir žalių simbolių bei
renkami laukinio būgno funkcijai. Už 5 auksinius skarabėjus suteikiamas 1 laukinis būgnas, kuris lieka lošime, kol
sudarys laimingą derinį arba pasibaigs pakartotini sukimai. Laukinius būgnus galima aktyvinti tiek, kiek renkami
skarabėjai.
Laimėjimo daugikliai
Kai visi blokatoriai sunaikinami, skarabėjai atsiranda iš laimingą derinį sudariusių mėlynų simbolių ir renkami
laimėjimo daugiklio funkcijai. Lošėjas gali padidinti daugiklį +1 už 5 mėlynus skarabėjus. Daugikliai renkami tiek,
kiek renkami skarabėjai. Pakartotinų sukimų metu gauti nauji daugikliai pridedami po laimėjimo išmokėjimo.
Lobių saugykla („Vault of Fortune“)
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1048. Lobių saugykla („Vault of Fortune“) – tai 20 laimėjimo eilučių lošimas, turintis 8 paprastus simbolius ir
laukinį („Wild“) simbolį (pakeičia visus paprastus simbolius), išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį (išsukus 3 arba
daugiau, suteikia nemokamus sukimus).
Mažiausias statymas: 0,10 Eur
Didžiausias statymas: 100 Eur
Didžiausias laimėjimas: 1 000 000 Eur
Iškrentantys („Dropdown“) pakartotini sukimai
Po kiekvieno laimėjimo, visi laimingą derinį sudarę simboliai yra pašalinami ir likę simboliai iškrenta, taip
padarydami vietos naujiems simboliams. Iškrentantys („Dropdown“) pakartotini sukimai tęsiasi, kol yra laimėjimas.
Daugikliai
Po kiekvieno laimėjimo daugiklis padidėja +1 kitam kritimui. Jei laimėjimo nėra, daugiklis nustatomas iš naujo. Jei
aktyvinami nemokami sukimai, esamas laimėjimo daugiklis perkeliamas į nemokamų sukimų režimą. Daugiklis
neturi apribojimo.
Išsiplečiantys laukiniai („Expanding Wild“) simboliai
Kai būgnuose išsukamas paprastas laukinis simbolis, jis išsiplečia ir tampa 6 laukinių simbolių, sukrautų vienas
ant kito, grupe. Toks išsiplėtimas įvyksta kaskart, kai išsukamas laimingas derinys. Išsiplėtimai gali įvykti tiek
pagrindiniame lošime, tiek nemokamų sukimų metu.
Nemokami sukimai
Vienu sukimu išsukus 3 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius suteikiami 8 nemokami sukimai. Išsukus 4 tokius
simbolius – 12 nemokamų sukimų, 5 simbolius – 20 nemokamų sukimų. Laimėjimo daugiklis išlieka, kol
nesibaigia nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu statymas išlieka toks pats, koks buvo pagrindinio lošimo
metu.
Laukiniai sprogimai („Wild Pops“)
1049. Laukiniai sprogimai („Wild Pops“) – tai „laimėk visais būdais“ lošimas, kuriame yra 33 614 būdų laimėti.
Mažiausias statymas: 0,20 Eur
Didžiausias statymas: 50 Eur
Didžiausias laimėjimas: 885 350 Eur
„PopWins“ funkcija
• Laimintys simboliai sprogsta („Pop“) ir jų vietoje atsiranda 2 nauji simboliai.
• Kiekvienas būgnas talpina daugiausiai 7 simbolius.
• „PopWins™“ funkcija baigiasi, kai nebelieka laimėjimų.
• „PopWins™“ lošiama su tuo pačiu statymu, kaip ir pagrindiniame lošime.
Daugiklis
• Septyni (7) sprogimai („Pop“) padidina daugiklį +1.
• Lošėjas gali laimėti neribotą daugiklių kiekį.
• Pilnas lošimo atrakinimas (visi būgnai turi 7 simbolius) padidina daugiklį +1.
Atsitiktinio „Wild“ (laukinio) simbolio funkcija
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• Laimėjus 3 kartus iš eilės atsiranda 2 atsitiktiniai laukiniai simboliai. Šią funkciją galima kartoti neribotai.
• Progresą gali sekti skydelyje po lošimu.
Premijos režimas
• Kai lošimas išsiplečia iki 7 simbolių, lošėjui suteikiamos 3 papildomos gyvybės. Kai sukimas neatneša laimėjimo,
sukimas nesibaigia, vietoj to panaudojama papildoma gyvybė ir suteikiamas pakartotinas sukimas, kurios metu
išlieka turimas daugiklis. Panaudojus papildomą gyvybę, atsitiktinio „Wild“ (laukinio) simbolio funkcijos progresas
nustatomas iš naujo.
Auksinis buivolas pasidvigubina („Golden Buffalo Double Up“)
1050. Auksinis buivolas pasidvigubina („Golden Buffalo Double Up“) – tai 5 būgnų lošimas su 1024 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,40
Didžiausias statymas: €40
Didžiausias laimėjimas: €239 920
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Jis gali atsirasti
tik ant 2, 3 ir 4 būgno, po vieną ant kiekvieno būgno. Nemokamų sukimų metu laukiniams simboliams gali būti
atsitiktinai priskirtas x2 arba x3 daugiklis.
• Išsukus 3 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių aktyvinama premijos rato („Bonus Wheel“) funkcija. Už
3 išsisklaidžiusius simbolius suteikiamas 1 rato sukimas („Wheel Spin“), už 4 – 2 rato sukimai, už 5 – 3 rato
sukimai.
• Premijos rato („Bonus Wheel“) funkcijos metu pasukus ratą galima laimėti piniginį laimėjimą, nurodytą laimėjimų
lentėje arba nemokamus sukimus (8, 10, 12 arba 15).
• Pasirinkus parinktį „Pakelti dvigubai“ („Double Up“), sukimo kaina padvigubėja. Visi išsisklaidę simboliai
padvigubėja, todėl didėja galimybė aktyvinti premijos ratą („Bonus Wheel“).
• Nemokamus sukimus galima aktyvinti tik premijos rato („Bonus Wheel“) funkcijos metu. Šiuose sukimuose
dalyvauja auksinio bizono („Golden Buffalo“) simbolis, kuris gali pasirodyti kaip atskiras arba sublokuotas
simbolis, reiškiantis didžiausią laimėjimą.
• Premijos rato („Bonus Wheel“) funkcijos statymo suma eurais – 100 x bendras statymas.
Auksinė Galina („Golden Gallina“)
1051. Auksinė Galina („Golden Gallina“) - tai 5 būgnų lošimas su 243 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,30
Didžiausias statymas: €20
Didžiausias laimėjimas: €197 000
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį.
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• Išsukus 3 premijos („Bonus“) simbolius 1, 3 ir 5 būgne suteikiami 8 nemokami sukimai. Išsukus 2 auksinio
kiaušinio („Golden Egg“) simbolius aktyvinamas x2 laimėjimo daugiklis, jei ant to paties būgno išsukamas antras
auksinio kiaušinio („Golden Egg“) simbolis, daugiklis didėja iki x3.
• Auksinio kiaušinio („Golden Egg“) simbolis aktyvina laimėjimo daugiklį, kurio didžiausia vertė – x243. Šis
simbolis taip pat yra laukinis ir gali pakeisti visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį.
• Auksinės Galinos sukimas („Golden Gallina Spin“) aktyvinamas atsitiktinai, jo metu galima išsukti iki 3 auksinio
kiaušinio („Golden Egg“) simbolių. Šie simboliai didina laimėjimo daugiklį.
• Auksinio statymo („Golden Bet“) suma eurais – 50 x bendras statymas, jis aktyvina nemokamų sukimų premiją.
Karštas sukimas „megaways“ („Hot Spin Megaways“)
1052. Karštas sukimas „megaways“ („Hot Spin Megaways“) – tai 6 būgnų lošimas su 117 649 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €20
Didžiausias laimėjimas: €250 000
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos rato („Bonus Wheel“). Laukinį simbolį
galima išsukti 2, 3, 4 ir 5 būgne.
• Išsukus 4 premijos rato („Bonus Wheel“) aktyvinama karšto sukimo nemokamų sukimų premijos statymo („Hot
Spin Free Spins Bonus Buy“) funkcija.
• Lošime yra kaskadinių laimėjimų funkcija – simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“
skaičių. Bet koks laimėjimas įjungs kaskadinę funkciją. Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji simboliai
iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskadinė funkcija tęsis tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų. Kaskadinių laimėjimų
metu yra fiksuojamas toks pats krypčių skaičius, koks buvo ir pradinio laimingo sukimo metu. Premijos simboliai
negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokių laimėjimų.
• Bet kuris sukimas gali atsitiktinai virsti karštu sukimu („Hot Spin“), kuris turės vieną iš šių galimų modifikatorių:
•
„Wild“ (laukinis) ir „Super Wild“ (super laukinis) – „Wild“ (laukinis) atsitiktinai suteikia 5–8 laukinius
simbolius, „Super Wild“ (super laukinis) – 8–12 laukinių simbolių.
•
„In Sync“ ir „Super In Sync“ – daugiausiai 3 atsitiktiniai būgnai išsuka „In Sync“ ir išsukama to paties
simbolio ta pati suma. „Super In Sync“ suteikia iki 6 „In Sync“ būgnų.
•
„Wild Reels“ (laukiniai būgnai) ir „Super Wild Reels“ (super laukiniai būgnai) – 2, 3 arba 4 atsitiktiniai
būgnai virsta į „Wild Reels“ (laukinius būgnus); „Super Wild Reels“ (super laukiniai būgnai) gali turėti x2, x3 arba
x5 daugiklį;
•
„Mystery Symbols“ (paslapties simboliai) ir „Super Mystery Symbols“ (super paslapties simboliai) –
„Mystery Symbols“ (paslapties simboliai) suteikia nuo 6 iki 10 „Mystery Symbols“ (paslapties simbolių), kurie turi
atsirasti ant būgnų, kad transformuotųsi į vieną iš kitų išmokų simbolių, išskyrus „Bonus Wheel“ (premijos rato)
simbolį; „Super Mystery Symbols“ (super paslapties simboliai) suteikia nuo 6 iki 16 „Mystery Symbols“ (paslapties
simbolių);
•
„Max Megaways“ (maksimalūs Megaways) – užtikrina, kad visuose būgnuose iškristų maksimali simbolių
suma, suteikianti didžiausią įmanomų krypčių sumą;
•
„Bonus Trigger“ (premijos paleidiklis) – suteikia momentinę nemokamų sukimų premijos funkciją.
• Aktyvinus nemokamus sukimus galima pasirinkti nemokamų sukimų skaičių ir pradinį daugiklį. Galima pasirinkti
15 nemokamų sukimų ir x1 pradinį daugiklį; 10 nemokamų sukimų ir x3 pradinį daugiklį; 5 nemokamus sukimus ir
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x5 pradinį daugiklį; paslaptingą pasirinkimą („Mystery Choice“) – atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius nuo 5 iki
15 su bet kokiu daugikliu nuo x1 iki x5.
• Nemokamų sukimų metu atsiranda naujas ratas, siūlantis papildomą modifikatorių vienam sukimui:
•
„Random Wilds“ (atsitiktiniai laukiniai) – atsitiktinėse būgnų pozicijose atsiranda 5–12 laukinių simbolių.
•
„Max Megaways“ (maksimalūs Megaways) – užtikrina, kad visuose būgnuose iškristų maksimali simbolių
suma, suteikianti didžiausią įmanomų krypčių sumą;
•
„Mystery Symbols“ (paslapties simboliai) – būgnuose atsiranda nuo 6 iki 15 paslapties simbolių („Mystery
Symbols“), kurie transformuojasi į vieną iš kitų išmokų simbolių, išskyrus premijos rato („Bonus Wheel“) simbolį.
•
„Multiplier Boost“ (daugiklio didintuvas) – padidina esamą daugiklį x3.
•
„Symbols Removed“ (simbolių pašalinimas) – vienam sukimui pašalina visus mažos vertės simbolius.
• Nemokamų sukimų karšto sukimo rato („Free Spins Hot Spin Wheel“) funkcijos metu už premijos rato („Bonus
Wheel“) simbolius suteikiami papildomi nemokami sukimai. Už 2 premijos rato („Bonus Wheel“) simbolius
suteikiami +3 nemokami sukimai, už 3 premijos rato („Bonus Wheel“) simbolius – +5 nemokami sukimai.
• Karšto sukimo („Hot Spins“) funkcijos statymo suma eurais – 20 x bendras statymas, karšto sukimo nemokamų
sukimų („Hot Spin Free Spins Bonus Buy“) funkcijos statymo suma eurais – 100 x bendras statymas.
Keturių žvėrių legenda („Legend of the four Beasts“)
1053. Keturių žvėrių legenda („Legend of the four Beasts“) – tai 5 būgnų lošimas su 243 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,25
Didžiausias statymas: €25
Didžiausias laimėjimas: €212 000
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus keturių žvėrių legendos išsisklaidžiusius
(„Legend of the Four Beast Scatter“) simbolius. Laukinį simbolį galima išsukti tik 3, 4 ir 5 būgne. Išsuktas laukinis
simbolis išsiplečia vertikaliai ir horizontaliai.
• Auksinį laukinį („Golden Wild“) simbolį galima išsukti tik nemokamų sukimų metu, šis simbolis pakeičia visus
simbolius, išskyrus keturių žvėrių legendos išsisklaidžiusius („Legend of the Four Beast Scatter“) simbolius.
Išsuktas simbolis išsiplečia vertikaliai ir horizontaliai bei padidina laimėjimo daugiklį +1.
• Išsukus 3 ar daugiau keturių žvėrių legendos išsisklaidžiusius („Legend of the Four Beast Scatter“) simbolius
aktyvinami nemokami sukimai. Išsukus 3 šiuos simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų, 4 simbolius – 15
nemokamų sukimų, 5 simbolius – 20 nemokamų sukimų.
• Paspaudus mygtuką „Ultra statymas“ („Ultra Bet“), už 50 x statymas sumą suteikiama 50 sukimų, kurių metų
reikia rinkti žvaigždes. Surinkus 5 arba daugiau žvaigždės simbolių, suteikiamas daugiklis.

Moriarčio „megaways“ („Moriarty Megaways“)
1054. Moriarčio „megaways“ („Moriarty Megaways“) – tai 6 būgnų lošimas su 117 649 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €20
Didžiausias laimėjimas: €212 765
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• Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
• Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik
didžiausia iš galimų išmokų.
Premijos („Bonus“) simbolis
• Išsukus 3 premijos simbolius suteikiama 15 nemokamų sukimų.
• Už kiekvieną papildomą premijos simbolį suteikiami dar 5 nemokami sukimai, bet ne daugiau nei 30 nemokamų
sukimų.
Laukinis („Wild“) simbolis
• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“), paslapties („Mystery“) ir specialiuosius
Šerloko („Sherlock“) bei Vatsono („Watson“) simbolius.
Paslapties („Mystery“) simbolis
• Paslapties simbolis gali virsti bet kokiu simboliu, išskyrus laukiniu („Wild“), premijos („Bonus“) ir specialiuoju
Šerloko („Sherlock“) bei Vatsono („Watson“) simboliu.
Šerloko („Sherlock“) simbolis
• Šį simbolį galima išsukti tik nemokamų sukimų metu Moriarčio („Moriarty“) būgnuose.
• Norint atrakinti Šerloko („Sherlock“) būgnus, reikia surinkti 3 Šerloko simbolius.
Vatsono („Watson“) simbolis
• Šį simbolį galima išsukti tik nemokamų sukimų metu Moriarčio („Moriarty“) būgnuose.
• Norint atrakinti Vatsono („Watson“) būgnus, reikia surinkti 3 Vatsono simbolius.
Viršutinis skydelis
• Virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų yra skydelis, kuriame pridedamas papildomas simbolis būgnui, virš kurio jis yra.
Kaskadiniai laimėjimai
• Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“ skaičių. Bet koks rodomas laimėjimas įjungs
kaskadinę funkciją.
• Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskadinė funkcija tęsis
tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų.
• Laimingi simboliai viršutiniame skydelyje bus pakeisti simboliais, perstumiamais iš dešinės į kairę.
• Kaskadinių laimėjimų metu yra fiksuojamas toks pats krypčių skaičius, koks buvo ir pradinio laimingo sukimo
metu.
• Premijos simboliai negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokių laimėjimų.
Nemokami sukimai
• Nemokami sukimai aktyvinami išsukus 3 ar daugiau premijos simbolių.
• Už kiekvieną papildomą premijos simbolį suteikiami dar 5 nemokami sukimai, bet ne daugiau nei 30 nemokamų
sukimų.
• Funkciją sudaro trys būgnai – Moriarčio („Moriarty“) būgnai aktyvus visada, Šerloko („Sherlock“) ir Vatsono
(„Watson“) būgnai yra užrakinti.
• Surinkus 3 specialiuosius Šerloko („Sherlock“) arba Vatsono („Watson“) simbolius viršutiniame skydelyje
atrakinamas papildomas būgnas su atitinkamu modifikatoriumi. Abu būgnus galima aktyvinti vienu metu, tokiu
atveju iš pradžių sukami Vatsono („Watson“) būgnai, o tada – Šerloko („Sherlock“).
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Šerloko maksimalūs Megaways („Sherlock Max Megaways)
• Ši funkcija gali būti aktyvinta bet kurio sukimo metu. Ją aktyvinus, atsiranda 117 649 būdai laimėti.
• Pradinis daugiklis yra x1, jis didėja už kiekvieną kaskadinį laimėjimą.
• Daugiklis nustoja didėti, kai nebelieka laimėjimų.
• Šios funkcijos metu naudojami Šerloko („Sherlock“) būgnai.
Vatsono paslapties simboliai („Watson Mystery Symbols“)
• Ši funkcija gali būti aktyvinta bet kurio sukimo metu.
• Pradinis daugiklis yra x1, jis didėja už kiekvieną kaskadinį laimėjimą.
• Daugiklis nustoja didėti, kai nebelieka laimėjimų.
• Šios funkcijos metu naudojami Vatsono („Watson“) būgnai.
Neribotas daugiklis
• Neribotas daugiklis aktyvus nemokamų sukimų metu.
• Nemokamų sukimų metu, po kiekvieno kaskadinio laimėjimo daugiklis padidėja +1.
• Naujas daugiklis bus taikomas kitam nemokamų sukimų laimėjimui, nepriklausomai nuo to, ar kitas nemokamas
sukimas atliekamas šioje, ar sekančioje nemokamų sukimų serijoje.
Moriarčio statymas („Moriarty Bet“)
• Šios funkcijos statymo suma eurais – 150 x bendras statymas.
• Aktyvinama Moriarčio nemokamų sukimų super premija („Moriarty Free Spins Super Bonus“) su 3, 4, 5 arba 6
išsisklaidžiusiais („Scatter“) simboliais. Už 3 išsisklaidžiusius simbolius suteikiama 15 nemokamų sukimų, už
kiekvieną papildomą išsisklaidžiusį simbolį suteikiami +5 nemokami sukimai.
Moriarčio garantija („Moriarty Guarantee“)
• Funkcija aktyvinama, jei laimėjimas nemokamų sukimų metu yra 10 kartų mažesnis, nei standartinė statymo
suma.
• Ši funkcija suteikia +5 nemokamus sukimus. Ji gali būti aktyvinta kelis kartus ir tik Moriarčio nemokamų sukimų
super premijos („Moriarty Free Spins Super Bonus“) metu.
Perlo legenda: laikyk ir laimėk („Pearl Legend: Hold & Win”)
1055. Perlo legenda: laikyk ir laimėk („Pearl Legend: Hold & Win”) – tai 5 būgnų ir 20 laimėjimo linijų lošimas.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €100
Didžiausias laimėjimas: €205 750
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Informacijos juostoje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir LAIMĖJIMAS, atsižvelgiant į pasirinkimą,
rodomas kaip kreditas arba eurais.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus perlų („Pearls“) ir brangakmenių („Gems“)
simbolius.
• Išsukus 5 ar daugiau perlų („Pearls“) simbolių aktyvinami 3 perlų legendiniai pakartotini sukimai („Pearl Legend
Respins“). Šių sukimų metu išsukti perlų simboliai lieka savo pozicijoje, pakartotinų sukimų skaitiklis grąžinamas į
3. Funkcija baigiasi, jei išnaudojami visi pakartotini sukimai arba visos pozicijos užpildomos perlų simboliais.
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• Perlų legendinių pakartotinų sukimų („Pearl Legend Respins“) metu galima išsukti brangakmenių („Gems“)
simbolius. Surinkus 3 tos pačios rūšies brangakmenius aktyvinamas būgnų stiprintuvas:
• Išsukus 3 mėlynus brangakmenius atrakinama papildoma eilutė (didžiausias eilučių skaičius – 3).
• Išsukus 3 žalius brangakmenius visos išsuktos vertės padidinamos iki kitos galimos vertės (pvz., 0,20 >
• 0,40 > 0,60 ir pan.). Šį stiprintuvą galima aktyvinti ne daugiau nei tris kartus.
• Išsukus 3 raudonus brangakmenius skiriamas papildomas pakartotinis sukimas, kiekvienas skaitiklio
atstatymas padidina sukimo sumą.
• Išsukus 3 purpurinius brangakmenius padidinamas daugiklis. Už pirmuosius 3 purpurinius
brangakmenius skiriamas x2 daugiklis, už kitus 3 – x5 daugiklis, už dar 3 – x10 daugiklis (maksimalus).
• Įprastų sukimų metu galima išsukti bet kurį iš šių modifikatorių:
• Raudonasis perlas („Red Pearl“) virsta į 3–5 simbolių dydžio laukinį simbolį.
• Mėlynasis perlas („Blue Pearl“) atsitiktinius simbolius paverčia į perlų simbolius.
• Auksinis drakonas („Golden Dragon“) mažos vertės simbolius paverčia į atsitiktinė didelės vertės simbolį.
Piramidė moka („Pyramid Pays“)
1056. Piramidė moka („Pyramid Pays“) – tai 5 būgnų lošimas su 243 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,30
Didžiausias statymas: €30
Didžiausias laimėjimas: €214 000
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius. Jį galima
išsukti tik 2, 3 ir 4 būgne.
• Išsukus 3 išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius 1, 3 ir 5 būgne aktyvinama 15 nemokamų sukimų. Nemokamų
sukimų metu išsuktas išsisklaidęs simbolis suteikia +1 nemokamą sukimą.
• Piramidės išmokos („Pyramid Pays“) funkciją galima aktyvinti tik nemokamų sukimų metu, 1, 3 ir 5 būgne
išsukus išsisklaidžiusius („Scatter“) simbolius. Ši funkcija atsitiktinai suteikia vieną iš piramidės prizų – statymo
daugiklį. Nemokamų sukimų metu aktyvinus 9 piramidės segmentus atsitiktinai apšviečiamas vienas piramidės
segmentas, kurį laimėjus piramidės prizai gali padvigubėti.
• Jei piramidės išmokos („Pyramid Pays“) funkcija aktyvinama išsisklaidžiusio stiprintuvo („Booster Scatter“)
simboliu ant 5 būgno, visi piramidės prizai dvigubėja iki nemokamų sukimų pabaigos ir suteikiamas +1
nemokamas sukimas.
• Paspaudus mygtuką „Ultra statymas“ („Ultra Bet“), už 50 x statymas sumą suteikiama 50 sukimų, kurių metų
reikia rinkti žvaigždes. Surinkus 5 arba daugiau žvaigždės simbolių, suteikiamas daugiklis.

Mėsainis su sūriu „megaways“ („Royale with Cheese Megaways“)
1057. Mėsainis su sūriu „megaways“ („Royale with Cheese Megaways“) – tai 6 būgnų lošimas su 117 649 būdais
laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €20
Didžiausias laimėjimas: €250 000
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• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Išsukus 3 premijos („Bonus“) simbolius aktyvinama premija „paruošk savo mėsainį“ („Build Your Burger Bonus“).
Už kiekvieną papildomą premijos simbolį suteikiamas +1 nemokamas sukimas.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) ir paslapties („Mystery“)
simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų, horizontalioje stebėjimo priemonėje.
• Paslapties („Mystery“) simbolis gali atsirasti bet kur ir pakeisti visus simbolius, išskyrus laukinį ir premijos
simbolius.
• Horizontali stebėjimo priemonė, esanti ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų viršaus, pridės simbolį prie kiekvieno būgno, virš
kurio ji yra.
• Lošimas turi kaskadinių laimėjimų funkciją – simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“
skaičių. Bet koks rodomas laimėjimas įjungs kaskadinę funkciją. Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji
simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskadinė funkcija tęsis tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų. Laimingi
simboliai viršutiniame skydelyje bus pakeisti simboliais, perstumiamais iš dešinės į kairę. Kaskadinių laimėjimų
metu yra fiksuojamas toks pats krypčių skaičius, koks buvo ir pradinio laimingo sukimo metu. Premijos simboliai
negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokių laimėjimų.
• Nemokamų sukimų premiją galima aktyvinti 2 būdais:
• Išsukus 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvinama premija „paruošk savo mėsainį“ („Build Your Burger
Bonus“). Už kiekvieną papildomą premijos simbolį suteikiamas +1 nemokamas sukimas.
• Premija „paruošk savo mėsainį“ („Build Your Burger Bonus“) taip pat aktyvinama po 5 kaskadinių
laimėjimų. Už kiekvieną vėlesnį laimėjimą suteikiamas +1 nemokamas sukimas. Nemokami sukimai
pradedami pasibaigus premijai „paruošk savo mėsainį“.
• Premija „paruošk savo mėsainį“ („Build Your Burger Bonus“) leidžia lošėjui pasirinkti vieną iš šių „ingredientų“:
• Papildomi nemokami sukimai.
• Didesnis pradinis daugiklis.
• Didesni minimalūs Megaways („Minimum Megaways“) (1000, 2000, 10 000 arba 117 649).
• Simbolių pašalinimas.
Pirmasis pasirinkimas atveria bandelę, kuri suteikia +1 nemokamą sukimą. Pradinis daugiklis – x1, minimalūs
Megaways („Minimum Megaways“) prasideda nuo 324. Tam, kad premija baigtųsi ir būtų pereita prie nemokamų
sukimų, reikia rasti paskutinę bandelę.
Kerėtojo paslaptys („Secrets of Sorcerer“)
1058. Kerėtojo paslaptys („Secrets of Sorcerer“) – tai 5 būgnų lošimas su 25 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,25
Didžiausias statymas: €25
Didžiausias laimėjimas: €167 850
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus premijos gėrimo („Bonus Potion“) simbolį. Šį
simbolį galima išsukti tik nemokamų sukimų metu. Laukinis simbolis gali turėti laimėjimo daugiklį x2, x3 arba x5.
Daugikliai dauginami tarpusavyje.
• Išsukus 3 ar daugiau premijos gėrimo („Bonus Potion“) simbolius 2, 3 ir 4 būgne aktyvinama nemokamų sukimų
funkcija. Jų metu išsukus dar 3 premijos gėrimo („Bonus Potion“) simbolius suteikiami 2 papildomi nemokami
sukimai.
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• Įprasto lošimo metu galima atsitiktinai aktyvinti atskleistų paslapčių („Secrets Uncovered“) funkciją, kuri suteikia
didįjį laimėjimą arba nemokamų sukimų premiją.
• Lošime yra premijos galimybių matuoklis („Bonus Chance Meter“), kurį padidina išsukti 2 premijos gėrimo
(„Bonus Potion“) simboliai. Kuo daugiau simbolių išsukama, tuo didesnė tikimybė aktyvinti premiją.
Laukinio kūjo „megaways“ („Wild Hammer Megaways“)
1059. Laukinio kūjo „megaways“ („Wild Hammer Megaways“) – tai 6 būgnų lošimas su 117 649 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €20
Didžiausias laimėjimas: €250 000
• Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami.
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
• Lošimas turi kaskadinių laimėjimų funkciją – simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“
skaičių. Bet koks rodomas laimėjimas įjungs kaskadinę funkciją. Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji
simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskadinė funkcija tęsis tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų. Kaskadinių
laimėjimų metu yra fiksuojamas toks pats krypčių skaičius, koks buvo ir pradinio laimingo sukimo metu. Premijos
simboliai negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokių laimėjimų.
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus laukinio kūjo premijos („Wild Hammer Bonus“)
simbolį.
• Laukinio kūjo poros („Wild Hammer Match“) funkcija viršutiniame būgne sutampančius simbolius paverčia į
laukinius.
• Išsukus 4 ar daugiau premijos („Bonus“) simbolių aktyvinami laukinio kūjo nemokami sukimai („Wild Hammer
Free Spins“). Prieš pradedant nemokamus sukimus reikia pasirinkti vieną iš šių: 10 nemokamų sukimų su x1
pradiniu daugikliu; 8 nemokami sukimai su x3 pradiniu daugikliu; 5 nemokami sukimai su x5 pradiniu daugikliu;
paslaptingas pasirinkimas („Mystery Choice“) – 5, 8 arba 10 nemokamų sukimų su x1, x3 arba x5 daugikliu.
Nemokamų sukimų metu kiekvienas išsuktas premijos simbolis prideda +1 nemokamą sukimą.
• Nemokamų sukimų metu veikia neribotas daugiklis, kurio vertė didėja su kiekvienu kaskadiniu laimėjimu. Naujas
daugiklis pritaikomas sekančiam nemokamam sukimui.
• Laukinio kūjo statymo („Wild Hammer Bet“) suma eurais – 75 x bendras statymas, jis aktyvina laukinio kūjo
nemokamų sukimų („Wild Hammer Free Spins“) premiją.
Karalius tironas „megaways“ („Tyrant King Megaways“)
1060. Karalius tironas „megaways“ („Tyrant King Megaways“) – tai 6 būgnų lošimas su 117 649 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €5
Didžiausias laimėjimas: €250 000
• Už laimingus derinius išmokama iš kairės į dešinę.
• Jei laimėjimai yra keliose laimėjimo linijose, jie sudedami. Jei vienoje linijoje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik
didžiausia iš galimų išmokų.
Premijos („Bonus“) simbolis
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• Premijos simboliai, iškritę ant 2–5 būgnų, suaktyvina 10 nemokamų sukimų.
• Ant būgno gali iškristi tik 1 premijos simbolis.
Laukinis („Wild“) simbolis
• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos („Bonus“) simbolį.
• 4 „Wild“ simboliams iškritus ant 2–5 būgnų įsijungs „Wild Tyrant Respins“.
• „Wild“ simboliai gali iškristi tik ant 2 ir 5 būgnų.
• Kad įjungtų funkciją, ant būgno gali iškristi tik 1 „Wild“ simbolis.
Viršutinis skydelis
• Virš 2, 3, 4 ir 5 būgnų yra skydelis, kuriame pridedamas papildomas simbolis būgnui, virš kurio jis yra.
Kaskadiniai laimėjimai
• Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“ skaičių. Bet koks rodomas laimėjimas įjungs
kaskadinę funkciją.
• Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskadinė funkcija tęsis
tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų.
• Laimingi simboliai viršutiniame skydelyje bus pakeisti simboliais, perstumiamais iš dešinės į kairę.
• Kaskadinių laimėjimų metu yra fiksuojamas toks pats krypčių skaičius, koks buvo ir pradinio laimingo sukimo
metu.
• Premijos simboliai negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokių laimėjimų.
Nemokami sukimai
• Premijos simboliai, iškritę ant 2–5 būgnų, suaktyvina 10 nemokamų sukimų.
• Prie apačios pridedamas skydelis, padidinantis būdų laimėti skaičių iki 200 704.
• Premijos simbolių viršutiniame arba apatiniame skydelyje nėra.
• Už kiekvieną premijos simbolį skiriamas 1 papildomas nemokamas sukimas
Laukiniai pakartotiniai tirono sukimai
• 4 laukiniams simboliams iškritus ant 2–5 būgnų įsijungs „Wild Tyrant Respins“.
• 3 pakartotiniai sukimai bus suteikti, kai žaidime bus tik laukiniai simboliai.
• „Wild Tyrant Respins“ žaidžiami tik ant 2–5 būgnų ir neapima viršutinio arba apatinio skydelio.
• 1, 6 būgnai ir viršutinis bei apatinis skydeliai bus užrakinti.
• Bet kuris iškritęs laukinis simbolis išlieka vietoje ir atstato pakartotinių sukimų skaičių.
• Užpildžius būgną, jis pavirsta į laukinio daugiklio būgną.
• Laukinio būgno daugikliai bus lygūs ant būgno iškritusių laukinių simbolių skaičiui.
• Kai visi pakartotiniai sukimai panaudojami, vėl atidaromi juos įjungę simboliai ir išmokami visi susidarę
laimėjimai.
• „Wild Tyrant Respins“ gali būti įjungti ir bazinio žaidimo, ir nemokamų sukimų metu.
• Jei „Wild Tyrant Respins“ įsijungia per nemokamus sukimus, visi laimėjimai bus padauginti iš esamo daugiklio
lygio tame sukime, kuris įjungė funkciją.
• Laukinių simbolių viršutiniame arba apatiniame skydelyje nėra.
Neribotas daugiklis
• Neribotas daugiklis aktyvus nemokamų sukimų metu.
• Nemokamų sukimų metu, po kiekvieno kaskadinio laimėjimo daugiklis padidėja +1.
• Naujas daugiklis bus taikomas kitam nemokamų sukimų laimėjimui, nepriklausomai nuo to, ar kitas nemokamas
sukimas atliekamas šioje, ar sekančioje nemokamų sukimų serijoje.
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Kiaulė taupyklė „megaways“ („Piggy Bank Megaways“)
1061. Kiaulė taupyklė „megaways“ („Piggy Bank Megaways“) - tai 6 būgnų lošimas su 117 649 būdais laimėti.
Mažiausias statymas: €0,20
Didžiausias statymas: €20
Didžiausias laimėjimas: €240 000
• Laimingi deriniai skaičiuojami iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. Jei vienoje
kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų laimėjimai
pridedami prie bendro laimėjimo.
• Informacijos juostoje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir LAIMĖJIMAS, atsižvelgiant į pasirinkimą,
rodomas kaip kreditas arba eurais.
Kaskadiniai laimėjimai
• Simboliai sukasi į atitinkamą padėtį, kad sudarytų „Megaways“ skaičių. Bet koks rodomas laimėjimas įjungs
kaskadinę funkciją.
• Simboliai laiminguose deriniuose sprogs ir nauji simboliai iškris atitinkamoje padėtyje. Kaskadinė funkcija tęsis
tol, kol nebesusidarys naujų laimėjimų.
• Premijos simboliai negali būti išardyti ir liks ekrane, kol nebesusidarys jokių laimėjimų.
Laukinis („Wild“) simbolis
• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Jis gali atsirasti
tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgno.
Maksimalūs Megaways („Max Megaways“)
• Ši funkcija gali būti aktyvinta bet kurio sukimo metu. Ją aktyvinus, atsiranda 117 649 būdai laimėti.
Pridėtinė premija („Bonus add“)
• Ši funkcija gali būti aktyvinta bet kurio sukimo metu. Jai pasirodžius, atsiranda galimybė suaktyvinti pakartotinius
kiaulės turtų grynųjų sukimus („Piggy Rich Cash Respins“). Pridėtinė premija negarantuoja pakartotinių kiaulės
turtų grynųjų sukimų suaktyvinimo.
Pakartotiniai kiaulės turtų grynųjų sukimai („Piggy Rich Cash Respins“)
• 5 išsisklaidžiusiems („Scatter“) simboliams iškritus ant bet kurių būgnų įsijungs „Piggy Rich Cash Respins“.
Pirmiausia yra suteikiami 3 pakartotiniai sukimai, kurie yra sukami ant specialių būgnų, ant kurių gali išsisukti tik
išsiskleidžiantys simboliai.
• Pakartotinių sukimų pradžioje pirminiai išsiskleidžiantys simboliai lieka savo vietose su tuo pačiu Megaways
skaičiumi, kuris buvo aktyvinimo metu ir kuris išlieka per visą funkcijos veikimo laiką.
• Pakartotinių sukimų skaičius atsistatys į 3, kai „Piggy Rich Cash Respins“ metu išsisuks nors vienas naujas
išsiskleidžiantis simbolis. Visi išsiskleidžiantys simboliai, kurie iškrenta pakartotinių sukimų metu, lieka savo
vietose iki kol baigiasi funkcijos veikimas.
• Jei išsukami „Mini“, „Major“ arba „Mega“ išsiskleidžiantys simboliai, lošėjas išlošia tokią sumą, kuri tuo metu yra
rodoma skydelyje – taip pat, kaip su bet kuriuo išsiskleidžiančiu simboliu.
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• Jei visas būgnas užsipildo išsiskleidžiančiais simboliais, atitinkamas daugiklis (lygus ant būgno esančių vietų
skaičiui ir rodomas virš būgno) yra suteikiamas ir visi ant to būgno esantys išsiskleidžiantys simboliai yra
sudauginami.
• „Piggy Rich Cash Respins“ baigiasi kuomet ant specialių būgnų nebeišsisuka daugiau išsiskleidžiančių simbolių
arba kai užsipildo visos ant specialių būgnų esančios vietos.
• Pakartotinių sukimų pabaigoje, bendra kiekvieno išsiskleidžiančio simbolio vertės suma yra pridedama į lošėjo
sąskaitą.
• Vertės, rodomos ant išsiskleidžiančių simbolių yra padauginamos iš statymo sumos. „Piggy Rich Cash Respins“
metu statymo dydžio pakeisti negalima.
Kiaulės taupyklės premijos pirkimas
• Kiaulės taupyklės funkcijos statymo („Piggy Bank Bonus Buy“) suma eurais – 50 x bendras statymas, jis
aktyvina pakartotinius kiaulės turtų grynųjų sukimus.
9 tigrai („9 Tigers“)
1062. 9 tigrai („9 Tigers“) – tai 3 būgnų, 3 eilių, 8 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o ne už
kiekvieną laimingą eilutę atskirai. Vienu metu galima laimėti ne daugiau kaip 8 laimėjimų eilutėse (tačiau
dėl žaidimo struktūros vienu metu negalima laimėti 7 laimėjimų eilutėse).
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma – 1 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
Iškritus 9 „Vandens tigro“ arba 9 „Ugnies tigro“ simboliams suaktyvinama nemokamųsukimų funkcija,
kurios metu yra suteikiami 9 nemokamisukimai. Funkcijos metu iškritę 9 simboliaiyra užrakinami, o greta,
jų pozicijose sukasi būgnai su priešingo tigro simboliais. Kai „Vandens tigro“ir „Ugnies tigro“ simboliai
susitinka, jie tampa „ Yin ir Yang“ simboliu. Pasibaigus nemokamiems sukimams laimėjimas yra
išmokamas pagal laimėjimų lentelę už „Ying ir Yang“ simbolių kiekį.
Nemokamų sukimų statymo funkcija gali būti suaktyvinta tik pagrindiniame žaidime sumokant 70 x
statymo sumos EUR. Pirkimo funkcija atsitiktinai suaktyvina 9 „Vandens tigro“ arba „Ugnies tigro“
simbolius ir lošėjas laimi 9 nemokamų sukimų.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Prabangus juodas arklys („Black Horse Deluxe“)
1063. Prabangus juodas arklys („Black Horse Deluxe“) – tai 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio
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tikslasišsukti laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 950 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurįsimbolį, išskyrus „Scatter“ irspecialiuosiussimbolius.
Pagrindinio žaidimo metu daugiklio vertė gali pasiekti iki x4. Daugiklis padidėja susidarius laimingam
deriniui. Laimingą derinį sudarę simboliai yra pašalinami, o į jų pozicijas iškrenta naujisimboliai. Padidėjęs
daugiklis yra taikomas sekančiam laimingam deriniui. Jei daugiaulaimingų derinių nesusidaro, daugiklis
yra atstatomas į pradinį ir sukamas naujas sukimas.
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų metu daugiklio vertė gali pasiekti x8. Nemokamų sukimųmetu iškritus 3 „Scatter“
simboliams, suteikiami papildomi nemokami sukimai.
Kiekvienas „Auksinės monetos“ simbolio pasirodymas pagrindiniame žaidime padidina „Juodo arklio“
sukimų premijos matuoklę. Norint šią matuoklę užpildyti, lošėjas turi surinkti 10 „Auksinės monetos“
simbolių. Norint suaktyvinti „Juodo arklio“ nemokamus sukimus, lošime turi iškristi 2 „Auksinės monetos“
simboliai vieno sukimo metu. Suaktyvinus „Juodo arklio“ nemokamussukimus, iškritę „Auksinių monetų“
simboliai yra užrakinami ir lieka savo pozicijose iki ypatybės pabaigos. Visi naujai iškritę „Auksinių
monetų“ simboliai yra taip pat užrakinami. Laimėjimas yra išmokamas pagal laimėjimų lentelę už
„Auksinių monetų“ simbolių kiekį. Ši ypatybė taip pat gali būti suaktyvinta ir nemokamų sukimų metu.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubintikiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Šokoladiniai būgnai („Choco Reels“)
1064. Šokoladiniai būgnai („Choco Reels“) – tai 6 būgnų, 6 eilių, nuo 2 304 iki 46 656 laimėjimo variantų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į
dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 950 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
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„Wild“ simbolis pakeičia bet kurįsimbolį, išskyrus „Scatter“ irspecialiuosiussimbolius.
Įprasto žaidimo metu 12 pozicijų būgnų kampuose yra užblokuotos bei yra pasiekiami 2304 laimėjimo
variantai. Išsukus laimingą kombinaciją, atrakinamos 2 pozicijos ir aktyvuojama dardaugiau laimingų
kombinacijų. Visi laimingi deriniai įjungia krentančių būgnų funkciją. Laimingą derinį sudarę simboliai
iš būgnų pašalinami, likę simboliai nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas iškrenta nauji simboliai. Kelių
lygių laimėjimo efektas gali pasirodyti 6 kartus, tuomet bus atrakintosvisos pozicijos. Užblokuotus
kampus galima atrakinti ir išsukus specialų simbolį, kuomet nėra laimėjimo.
Atrakinus 12 kampinių pozicijų aktyvuojama „Šokoladinių“ sukimų premija, kurios metu aktyvūs 46 656
laimėjimo variantai. „Šokoladinių“ sukimų premija suaktyvina 6 nemokamus sukimus. Kiekvienas
laimėjimas daugiklio vertę padidina 1. Laimėjimas išmokamas funkcijai pasibaigus.
Simbolis „Vabalas“ pašalina dvi būgnuose užrakintas pozicijas. Šis simbolis pasirodo ne pagrindinio
sukimo metu, o tuomet, kai yra suaktyvinama krentančių būgnų funkcija. Vieno sukimo metu, bet kurioje
būgnų pozicijoje gali pasirodyti tik vienas simbolis „Vabalas“. Šis simbolispasirodo tik tuomet, jei yra
užrakintų pozicijų, kurias galima pašalinti bei gali pasirodyti net jei krentančių būgnų funkcijos metu
nesusidaro laimintys deriniai.
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritęs „+3FS“ simbolis
prideda 3 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų. Nemokamų sukimų metų yra aktyvūs 46 656
laimėjimo variantai. Funkcijos metu yra aktyvus neriboto dydžio daugiklis,kuris padidėja 1 su kiekvienu
laimėjimu. Laimėjimas išmokamas funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubintikiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Begalybės herojus („Infinity Hero“)
1065. Begalybės herojus („Infinity Hero“) – tai 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas išsukti
laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 13 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.Iškritę 3, 4, 5 ar 6
simboliai „Scatter“ suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritę „+3FS“, „+5FS“ arba „+7FS“ simboliai
atitinkamai prideda 3, 5 arba 7 papildomus nemokamus sukimus priejau turimų. Funkcijos metu yra
aktyvus neriboto dydžio daugiklis, kuris padidėja 1 su kiekvienu laimėjimu. Laimėjimas išmokamas
funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
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simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Laimingas 9 („Lucky 9“)
1066. Laimingas 9 („Lucky 9“) – tai 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias
laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 13 000 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurįsimbolį, išskyrus „Scatter“ irspecialiuosiussimbolius.
Iškritęs vienas iš 4 kintamo laimėjimo daugiklių simbolių aktyvuoja tam simboliui priskirtą daugiklį.
Pagrindinio žaidimo metu iškritęs daugiklis x9, lieka aktyvus sekančių 9 sukimų metu ir mažesni daugikliai
negali būti išsukti šių sukimų metu.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritę „+3FS“, „+6FS“
arba „+9FS“ simboliai atitinkamai prideda 3, 6 arba 9 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų.
Iškritęs vienas iš 4 kintamo laimėjimo daugiklių simbolių aktyvuoja tam simboliui priskirtą daugiklį.
Daugiklis aktyvus kitų sukimų metu tol, kol jis pakeičiamas kita kintamolaimėjimo daugiklio verte. Tik
vienas kintančio laimėjimo daugiklio simbolis gali pasirodyti vieno sukimo metu. Jei daugiklis x9 išsukamas
nemokamų sukimų metu ar yra aktyvus prasidėjus nemokamiems sukimams, jislieka aktyvus iki nemokamų
sukimų pabaigos. Laimėjimai gautinemokamų sukimų metu išmokami funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Dievų galia: Egiptas („Power of Gods: Egypt“)
1067. Dievų galia: Egiptas („Power of Gods: Egypt“) – tai 5 būgnų, 3 eilių, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurios
tikslas išsukti laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 8 000 x statymo suma EUR.
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurįsimbolį, išskyrus „Scatter“ irspecialiuosiussimbolius.
Kiekvienas „Skarabo“ simbolio pasirodymas pagrindiniame žaidime padidina „Ra“ sukimų premijos
matuoklę. Kiekvieno sukimo metu, kai nepasirodo „Skarabo“ simbolis, „Ra“ sukimų premijos matuoklė
yra atstatoma. Matuoklę užpildžius 7 „Skarabo“ simboliais, suaktyvinama „Ra“ sukimų premija, kurios
metu yra suteikiami 7 nemokami sukimai su x7 daugikliu. Funkcijos metu pasirodžius „Wild“ simboliui,
jis išsiplečia per visą būgną vertikaliai ir juda į dešinę su kiekvienu sukimu. Laimėjimai gauti „Ra“
nemokamų sukimų premijos metu išmokami funkcijai pasibaigus.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 15 „Dievo Sobek“ nemokamų sukimų. Šios funkcijos
metu, „Wild“ simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją padvigubina jos laimėjimą. Su kiekvienu nauju
laimėjimu būgnas pajuda per vieną poziciją į dešinę, o prieš jį esančiame būgne sukami nauji simboliai.
Tai tęsiasi iki tol, kol nebelieka laimingų derinių. Su kiekvienu sekančiu laimėjimu, laimėjimo daugiklis
yra padidinamas (nuo x1 iki x2, x3, x5 ir x7).
Iškritę 4 ar 5 „Scatter“ simboliai suaktyvina 12 „Dievo Isis“ nemokamų sukimų. Šios funkcijos metu, „Wild“
simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją patrigubina jos laimėjimą. Taip pat „Wild“ simbolis gali
vertikaliai išsiplėsti per visą būgną.
Iškritę 5 „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 „Dievo Bastet“ nemokamų sukimų. Šios funkcijos metu, „Wild“
simbolis sudaręs laiminčią kombinaciją keturgubina jos laimėjimą. „Dievo Bastet“ nemokamų sukimų
metu aktyvi krentančių būgnų ypatybė. Laimingą derinįsudarę simboliaiiš būgnų pašalinami, likę simboliai
nukrenta žemyn, o į tuščias pozicijas iškrenta nauji simboliai. Taitęsiasi iki tol, kol nebelieka laimingų
derinių. Kiekvieną kartą būgnams pajudėjus, padidėja begaliniodaugiklio vertė.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubintikiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Būgnų herojus („Reel Hero“)
1068. Būgnų herojus („Reel Hero“) – tai 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurios tikslas išsukti laimintį
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 1 050 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialiuosius simbolius.
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Lošime yra 4 rūšių premijos, kurios aktyvuojamos simbolių rinkimo principu. Kiekvienas premijos žaidimas
aktyvuojamas surinkus 5 tai premijai priskirtus kaupiamuosius simbolius premijos matuoklėje:
„Ričio premijos“ metu iškritus „Wild“ simboliui, jis išsiplečia per visą būgną bei yra užrakinamas, sukami
pakartotiniai sukimai.
„Viktorijos premijos“ metu išsukus laimingą derinį, kuriame nedalyvauja „Scatter“ simbolis, laimingi
simboliai per vieną būgną pasislenka į kairę ir pirmame būgne sukami nauji simboliai.
„Altieros premijos“ metu išsukus nelaimingą derinį, 4, 5 ar 6 „Wild“ simboliaipakeičia kitus
atsitiktinius simbolius ir padeda sudaryti laimintį derinį.
„Džekso premijos“ metu išsukus laimingą derinį, kuriame nedalyvauja „Scatter“simbolis, laimingą derinį
sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietas nukrenta aukščiau buvę simboliaiir taip sudaroma galimybė
sudaryti naują laimingą derinį.
Tuo pat metu gali būti aktyvios tik 2 premijos. Jei bent viena premijos matuoklė bus užpildyta tuo patmetu,
kai bus aktyvios kitos dvi premijos, nauja premija bus aktyvuota tik tuomet, kai pasibaigs norsviena aktyvi
premija.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Iškritęs „+3FS“ simbolis
prideda 3 papildomus nemokamus sukimus prie jau turimų. Nemokamų sukimų metu yra aktyvios 2
atsitiktinai parinktos premijos. 5 kaupiamųjų simbolių premija negali būti kaupiama nemokamų sukimų
metu.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundo lošėjas gali baigti lošimą atsiimdamas
laimėjimą arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė
užbaigiama ir išmokamas laimėjimas.
Garsiniai būgnai („Sonic Reels“)
1069. Garsiniai būgnai („Sonic Reels“) – tai 6 būgnų, 3 eilių, 729 laimėjimo variantų lošimas, kurios tikslas išsukti
laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimalivieno lošimo
laimėjimo suma – 5 400 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus specialiuosius simbolius.
Lošime yra kairiųjų besisukančių būgnų premija ir dešiniųjų besisukančių būgnų premija:
Kairiosios premijos matuoklėje surinkus 5 kaupiamus simbolius, aktyvuojama kairiojipremija. Premijos
sukimų metu kiekvienas laimėjimas padidina daugiklį, o būgnai pasislenka per vieną poziciją į dešinę. 6
būgnas pašalinamas, o 1-ame būgne sukami nauji simboliai. Jei susidaro naujas laimingas derinys, būgnai
dar kartą pasislenka į dešinę, o daugiklis padidėja. Didžiausias daugiklis gali būti x5. Funkcija gali
pasikartoti 5 kartus, o kiekvienas pasikartojimas sumažina premijos matuoklę. Išsukus kaupiamąjį simbolį
esant aktyviai premijai matuoklė padidėja, tačiau ji niekuomet negali būti didesnis nei 5.
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Dešiniosios premijos matuoklėje surinkus 5 kaupiamus simbolius, aktyvuojama dešinioji premija. Premijos
sukimų metu, jeigu neišsukamas laimingas derinys, būgnai gali pasislinktiper 1, 2 ar 3 pozicijas į kairę, o
tuščiuose būgnuose išsukami nauji simboliai, kurie gali sudaryti laimingą derinį. Yra 3 keičiamų būgnų
kombinacijos: 2-3-4-5-6 (viena pozicija į kairę), 3-4-5-6 (dvipozicijos į kairę) ir 4-5-6 (trys pozicijos į kairę).
Pakeisti galima iki 10 būgnų. Kiekvienas būgnų pasikeitimo funkcijos pasikartojimas sumažina premijos
matuoklę. Išsukus kaupiamąjį simbolį esantaktyviai premijai matuoklė padidėja, tačiau ji niekuomet negali
būti didesnis nei 10
Iškritę 3, 4, 5 ar 6 simboliai „Scatter“ atitinkamai suaktyvina 10, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų metu gali būti aktyvios abi kaupiamos premijos. Laimėjimai gauti nemokamų sukimų
metu išmokami funkcijai pasibaigus.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubinti kiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Telio būgnai („Telly Reels“)
1070. Telio būgnai („Telly Reels“) – tai 5 būgnų, 4 eilių. 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100,00 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma – 1 400 x statymo suma EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ ir specialiuosius simbolius.
Lošime yra kaupiamasis „Žvaigždės“ simbolis. Iškritęs „Žvaigždės“ simbolis atitinkamai papildo lošime esančią
„Telio nemokamų sukimų“ lentelę. Kai lentelė yra pilna, lošėjui yra suteikiama 10 nemokamų
sukimų, kurių metu yra užrakinami 5 „Wild“ simboliai. „Wild“ simboliai atitinkamai yra užrakinami tose
pozicijose, kuriose stūmokliai „Wild“ simbolių stūmokliųlentelėje buvo prieš prasidedant nemokamiems
sukimams. „Wild“ simbolių stūmoklių lentelėje pozicijos yra nustatomos pagal būgnuose išsuktus simbolius
„^“ ir „v“. 5 stūmokliai simbolizuoja 5 būgnus ir atitinkamai, kuriame būgne koks simbolis iškrito, taip
stūmoklis pajudės stūmokliųlentelėje. Pavyzdžiu, 1 būgne iškritęs simbolis „^“, pirmą stūmoklį pastums
aukštyn.
Jei visi stūmokliai „Wild“ stūmoklių lentelėje atsiduria vienoje pozicijoje, suaktyvinamas „Mini Telio
premijos“ žaidimas. Premijos žaidimo metu lošėjas gali laimėti prizą, kurio vertė yra nuo x2 iki x10 statymo
vertės.
Iškritę 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų pradžioje,
lošėjuisuteikiamas 1 „Laimėsrato“ sukimas, kurio metu lošėjas gali išsukti 1 iš 10ypatybių ir išsukta ypatybė
yra taikoma nemokamų sukimų žaidimui. Nemokamų sukimų metu iškritęs „+3FS“ simbolis papildomai
suteikia 3 nemokamus sukimus, kurie yra pridedami prie jau turimų. Ypatybės, kurias gali lošėjas išsukti
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„Laimės rate“:
5 papildomi nemokami sukimai;
10 papildomų nemokamų sukimų;
Daugiklis x2 visiems laimėjimams;
Daugiklis x3 visiems laimėjimams;
Daugiklis x5 visiems laimėjimams;
3 atsitiktiniai „Wild“ simboliai kiekvieno sukimo metu;
4 atsitiktiniai „Wild“ simboliai kiekvieno sukimo metu;
5 atsitiktiniai „Wild“ simboliai kiekvieno sukimo metu;
Laimėjimo daugiklis, kuris padidėja su kiekvienu laimėjimu;
Papildomi nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pirkimo funkcija gali būti suaktyvinta tik pagrindiniame žaidime sumokant 37 x statymo
sumos EUR, jei yra perkami „Telio nemokami sukimai“ arba 28 x statymo sumos EUR, jei yra perkami
nemokami sukimai.
Lošime taip pat yra papildoma lošimo ypatybė, kuri suteikia šansą padvigubintikiekvieną laimėjimą.
Ypatybės metu pasirinkus simbolį, atliekamas ištraukimas nusprendžiantis laimingą simbolį. Jei lošėjas
simbolį atspėja, laimėjimas po teisingo spėjimo padvigubinamas. Jei lošėjas simbolio neatspėja, pralošia
laimėjimo vertę nurodytą „Dabartinio laimėjimo skaitliuke“ ir grįžta į žaidimą. Papildomo lošimo ypatybę
sudaro 7 raundai. Po kiekvieno sėkmingo lošimo raundološėjas gali baigti lošimą atsiimdamas laimėjimą
arba tęsti pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių. Jei 7 raundas yra sėkmingas, lošimo ypatybė užbaigiama
ir išmokamas laimėjimas.
Degančios žvaigždės 3 („Burning Stars 3”)
1071. Degančios žvaigždės 3 („Burning Stars 3”) - tai 9 būgnų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už bent 4 vienodus simbolius, išsuktus bet kuriuose būgnuose. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 218 700 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį.
Išsukus bent 3 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas didžiojo prizo sulaikymo premijinis
lošimas. Premijos simboliai, kurie aktyvuoja šią funkciją ir yra išsukami jos metu, išlieka būgnuose. Premijinio
lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną kartą išsukus premijos simbolį, likusių pakartotinių
sukimų skaičius atstatomas į 3. Premijinis lošimas baigiasi, kai baigiasi pakartotiniai sukimai arba kai visi būgnai
tampa užpildyti premijos simboliais.
Dobilų dama („Clover Lady“)
1072. Dobilų dama („Clover Lady“) - tai 6 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už 3, 4, 5 arba 6 vienodus simbolius, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Išmokamas
tik didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
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Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 350 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos ir vilko simbolius. Vilko simbolis daugina laimėjimą iš
1.5. Išsukus daugiau vilko simbolių, kiekvienas kitas vilko simbolis didina bendrą laimėjimo daugiklį 0,5.
Išsukus bent 3 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas dobilo didžiojo prizo premijinis lošimas.
Jei premijos simboliai buvo išsukti apatinėje arba viršutinėje būgnų eilėje, šie simboliai perkeliami į vidurinę būgnų
eilę. Premijinis lošimas lošiamas 6x3 tinklelyje su 18 atskirų būgnų, kuriuose gali būti išsukti premijos ir vilko
simboliai. Premijos simboliai, kurie aktyvavo premijinį lošimą ir visi premijinio lošimo metu išsukti premijos bei
vilko simboliai išlieka savo vietose viso premijinio lošimo metu. Jei premijos simboliai išsukami viršutinėje arba
apatinėje būgnų eilėje, jie perkeliami į vidurinę būgnų eilę. Vilko simboliai gali būti išsukti tik viršutinėje ir apatinėje
būgnų eilėse. Premijinio lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną kartą išsukus premijos
arba vilko simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatoams į 3. Premijinis lošimas baigiasi, kai baigiasi
pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti premijos ir vilko simboliais. Kiekvienas išsuktas vilko
simbolias didina bendrą laimėjimo daugiklį 0.5. Maksimali daugiklio vertė yra x7, kuri galima išsukus 12 vilko
simbolių.
Vienaragio būgnai („Unicorn Reels“)
1073. Vienaragio būgnai („Unicorn Reels“) - tai 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už 3, 4 arba 5 vienodus simbolius, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 100 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“ ir vienaragio simbolį. Laimėjimai už „Scatter“
simbolių derinius išmokami bet kuria tvarka.
Išsukus bent 5 vienaragio simbolius pagrindinio lošimo metu aktyvuojamas vienaragio didžiojo prizo premijinis
lošimas. Premijinis lošimas lošiamas 5x5 tinklelyje su 25 atskirais būgnais, kuriuose gali būti išsukami vienaragio
simboliai. Visi išsukti vienaragio simboliai išlieka savo vietose premijinio lošimo metu. Premijinio lošimo pradžioje
suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną kartą išsukus vienaragio simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius
atstatomas į 3. Premijinis lošimas baigiasi, kai baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti
vienaragio simboliais.
Turtų saulė („Sun of Fortune“)
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1074. Turtų saulė („Sun of Fortune“) - tai 16 būgnų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už bent 8 vienodus simbolius, išsuktus bet kuriuose būgnuose. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 210 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį. Išsukus 3, 4 arba 5 premijos simbolius
pagrindinio lošimo metu, suteikiamas pakartotinis sukimas su būgnuose užrakintais premijos simboliais.
Išsukus 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas didžiojo prizo premijinis lošimas. Premijos
simboliai, išsukti aktyvuojant premijį lošimą bei šio lošimo metu, išlieka savo vietose. Premijinio lošimo pradžioje
suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną kartą išsukus premijos simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius
atstatomas į 3. Premijinis lošimas baigiasi, kai baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti
premijos simboliais. Premijos simbolių laimėjimai išmokami pagal laimėjimų lentelę.
Klestintys perlai („Prosperity Pearls“)
1075. Klestintys perlai („Prosperity Pearls“) - tai 25 būgnų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už bent 10 vienodų simbolių, išsuktų bet kuriuose būgnuose. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 400 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolius (baltą, geltoną ir juodą perlus, paslaptingąjį
(„Mystery“) simbolį ir „Mini“, „Minor“ bei „Major“ simbolius. Išsukus 3, 4 arba 5 premijos simbolius pagrindinio
lošimo metu, suteikiamas pakartotinis sukimas su būgnuose užrakintais premijos simboliais.
Išsukus 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas didžiojo prizo premijinis lošimas. Premijos
simboliai, išsukti aktyvuojant premijį lošimą bei šio lošimo metu, išlieka savo vietose. Premijinio lošimo pradžioje
suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną kartą išsukus premijos simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius
atstatomas į 3. Premijinis lošimas baigiasi, kai baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti
premijos simboliais. Kai išsukamas auksinio perlo simbolis, jo vertė yra visų baltų perlo simbolių ant būgnų suma.
Kai išsukamas juodo perlo simbolis, jo vertė yra dviguba baltų, auksinių ir juodų perlų ant būgnų suma. Išsukus
paslaptingąjį („Mystery“) simbolį, jo vertė priskaičiuojama prie laimėjimo premijinio lošimo pabaigoje.
Paslaptingasis simbolis gali įgauti kito premijos simbolio vertę, įskaitant baltą, auksini ir juodą perlą arba „Mini“,
„Minor“ ir „Major“ simbolius. Balto perlo simbolio laimėjimai yra lygūs statymo vertei, padaugintai nuo x1 iki x10.
Simbolių „Mini“, „Minor“ ir „Major“ laimėjimai yra išmokami pagal laimėjimų lentelę.
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Būgno pokštas („Reel Joke“)
1076. Būgno pokštas („Reel Joke“) - tai 6 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už 3, 4, 5 arba 6 vienodus simbolius, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Išmokamas
tik didžiausias laimėjimas laimėjimo linijoje.
Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 950 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter“. Laimėjimai už „Scatter“ simbolių derinius
išmokami bet kuria tvarka.
Kintantis nesibaigiantis daugiklis. Lošime yra 4 kintantys daugiklio simboliai. Išsukus vieną iš daugiklių pagrindinio
lošimo metu, pradinė daugiklio vertė aktyvuojama nemokamų sukimų metu. Tolesnės galimos daugiklio vertės
yra: x3, x5, x7, x9. Daugikliai galioja tik nemokamų sukimų metu.
Nemokami sukimai. Išsukus bent 3 „Scatter“ simbolius, suteikiama 10 nemokamų sukimų. Išsukus laimintį derinį,
būgnai pajuda viena padėtimi į dešinę ir pirmajame būgne išsukami nauji simboliai. Tokia funkcija tęsiasi tol, kol
išsukami laimintys deriniai. Nemokamų sukimų metu aktyvus kintantis nesibaigiantis daugiklis aprašytas
aukščiau. Visi nemokamų sukimų laimėjimai dauginami iš esamos daugiklio vertės. Nemokamų sukimų metu
išsukti „Scatter“ simboliai gali pridėti 3, 4 arba 5 papildomus nemokamus sukimus.
Brangakmenių skaldytojas („Gem Splitter“)
1077. Brangakmenių skaldytojas („Gem Splitter“) - tai 5 būgnų ir 243 variantų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už bent 3 vienodus simbolius, bet kuriose iš eilės einančių būgnų pozicijose,
skaičiuojant iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 900 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter“. Laimėjimai už „Scatter“ simbolių derinius
išmokami bet kuria tvarka.
Kiekvieno sukimo metu galima išsukti du papildomus elementus: simbolio tipą, kuris gali būti skeliamas, jei bus
išsuktas, ir skėlimo tipą. Kai išsukamas skeliamas simbolis, jis bus skeliamas pagal išsuktą skėlimo tipą į kelis
atskirus simbolius, užimančius po vieną poziciją būgnuose. Yra 5 galimi skėlimo tipai:
- Skelimas į 2 simbolius, vienas ant kito viršaus;
- Skėlimas į 2 simbolius, vienas šalia kito iš šonų;
- Skėlimas į 3 simbolius, vienas ant kito viršaus;
- Skėlimas į 3 simbolius, vienas šalia kito iš šonų;
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- Skėlimas į 4 simbolius, išdėstytus 2x2.
Skelti galima tik įprastus simbolius.
Išsukus 3, 4 arba 5 „Scatter“ simbolius, aktyvuojami nemokami sukimai. Specialūs simboliai gali padidinti
nemokamų sukimų skaičių trimis sukimais. Skėlimo tipas 2x2 lieka aktyvus nemokamų sukimų metu.
Vidurnaktis Tokijuje („Midnight in Tokyo“)
1078. Vidurnaktis Tokijuje („Midnight in Tokyo“) - tai 5 būgnų ir 243 variantų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį
derinį. Laimėjimai yra išmokami už bent 3 vienodus simbolius, bet kuriose iš eilės einančių būgnų pozicijose,
skaičiuojant iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 300 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
Lošime yra du „Wild“ simboliai, kurie perskiria gretimus simbolius į 2 arva 3 atskirus simbolius. „Wild“ simboliai
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus mėnulio ir premijos simbolius.
Išsukus bent 3 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas didžiojo prizo premijinis lošimas.
Premijinis lošimas lošiamas su 15 atskirų būgnų, kurių išsidėstymas 5x3 ir kuriuose galima išsukti premijos ir
mėnulio simbolius. Premijos simboliai, išsukti aktyvuojant premijį lošimą bei šio lošimo metu, taip pat mėnulio
simboliai, išlieka savo vietose. Premijinio lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną kartą
išsukus premijos arba mėnulio simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Premijinis lošimas
baigiasi, kai baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti simboliais. Premijinio lošimo laimėjimai
išmokami pagal laimėjimų lentelę.

Dievų galia: Hadas („Power of Gods: Hades“)
1079. Dievų galia: Hadas („Power of Gods: Hades“) - tai 5 būgnų ir 243 variantų lošimas, kurio tikslas išsukti
laimintį derinį. Laimėjimai yra išmokami už bent 3 vienodus simbolius, bet kuriose iš eilės einančių būgnų
pozicijose, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 500 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolius.
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Pagrindinio lošimo metu premijos simboliai gali atsirasti kaip lipnieji (išliekantys savo vietose) premijos simboliai.
Šie simboliai turi laikmačius, kurie prasideda ties 5 ir šis skaičius mažėja su kiekvienu sekančiu sukimu.
Laikmačiui pasiekus 0, simbolis tampa įprastu premijos simboliu.
Išsukus bent 6 premijos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojamas didžiojo prizo premijinis lošimas. Visi
simboliai pašalinami iš būgnų, išskyrus premijos simbolius, aktyvavusius premijinį lošimą. Premijos simboliai,
aktyvavę premijinį lošimą bei išsukti jo metu, išlieka savo vietose. Premijos simboliai premijinio lošimo metu yra:
ugnies kamuolys, mėlynas ugnies kamuolys, paslaptingasis („Mystery“) simbolis bei Hado paslaptingasis („Hades
Mystery“) simbolis. Premijinis lošimas lošiamas su 15 būgnų. Premijinio lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai
sukimai. Kiekvieną kartą išsukus premijos simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Premijinis
lošimas baigiasi, kai baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti premijos simboliais. Premijinio
lošimo laimėjimai išmokami pagal laimėjimų lentelę.
Turtų būgnai („Fortune Reels“)
1080. Turtų būgnai („Fortune Reels“) - tai 6 būgnų ir 46 656 variantų lošimas, kurio tikslas išsukti laimintį derinį.
Laimėjimai yra išmokami už bent 3 vienodus simbolius statymo eilutėje. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma - 100 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma
– 210 000 EUR.
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką
ŽAISTI.
Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime
nustatytą statymo dydį.
„Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolius (auksinės monetos ir maišo simbolius).
Išsukus laiminčius derinius ir išmokėjus laimėjimus, laimingą derinį sudarę simboliai pakeičiami iš viršaus
krentančiais simboliais.
Išsukus maišo simbolį kartu su auksinės monetos simboliais pagrindinio lošimo metu, laimimi auksinės monetos
simbolių laimėjimai.
Išsukus bent 6 auksinės monetos simbolius pagrindinio lošimo metu, aktyvuojmas premijinis lošimas. Visi
simboliai pašalinami iš būgnų, išskyrus auksinės monetos simbolius, aktyvavusius premijinį lošimą ir šie simboliai
sukrentą į būgnų apačią. Šie simboliai išlieka ant būgnų. Premijinis lošimas lošiamas ant 27 būgnų, atskirtų į
viršutinius būgnus ir apatinius būgnus. Premijinio lošimo pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Kiekvieną
kartą išsukus premijos simbolį, likusių pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. Premijinis lošimas baigiasi, kai
baigiasi pakartotiniai sukimai arba visi būgnai tampa užpildyti premijos simboliais. Premijinio lošimo laimėjimai
išmokami pagal laimėjimų lentelę.
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