PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. DIE-289

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. Reglamento 2.13 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
2.13. „Statoma suma – Lošėjo pinigų suma, kurią lošėjas įmoka dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose.“
2. Reglamento priedo Nr. 1 I skyriaus „BENDROSIOS NUOTOLINIO LOŠIMO A IR B KATEGORIJOS
LOŠIMO AUTOMATAIS BEI NUOTOLINIO STALO LOŠIMO GYVAI NUOSTATOS“ 2 punktas
papildomas 2.894–2.937 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:
„2.894. Halvaro amžius („Age of Halvar“);
2.895. Šebos knyga („Book of Sheba“);
2.896. Laimingi batai („Boots of Luck“);
2.897. Eloros ieškojimas („Elora’s Quest“);
2.898. Didžioji Indija („Great India“);
2.899. Šlovės kasyklos („Mines of Glory“);
2.900. Aštuonkojai („Octopia“);
2.901. Paršeliai gangsteriai („Piggy Gangsters“);
2.902. Gerasis Robinas („Robin The Decent“);
2.903. Holmso paslaptis („The Secret of Holmes“)
2.904. Alvaros pasakos („Tales of Alvara“);
2.905. Ponas asilas („Sir Donkey“);
2.906. Dzeuso viešpatavimas („Reign of Zeus“);
2.907. Vampyro kvietimas („Vampire Call”);
2.908. Pašėlęs vilkas („Wild Wolf“);
2.909. Barbarų įniršis („Barbarian Fury“);
2.910. Likimo monetos („Coins of Fortune“);
2.911. Kazino laimintis sukimas („Casino Win Spin“);
2.912. Drakono gentis („Dragon Tribe“);
2.913. Vaisiai („Fruits“);
2.914. Arlekino Karnavalas („Harlequin Carnival“);
2.915. Įkaitęs dėl grynųjų („Hot 4Cash“);
2.916. Karštas stumtelėjimas („Hot Nudge“);
2.917. Ledinis ledinis sniego žmogus („Ice Ice Yeti“);
2.918. Virtuvės drama ir suši manija („Kitchen Drama Sushi Mania“) ;
2.919. Pašėlęs Manhetenas („Manhattan Goes Wild“);
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2.920. Oktoberfestas („Oktoberfest“);
2.921. Fėjos prieš piratus („Pixies vs. Pirates“);
2.922. Pankas rokeris („Punk Rocker“);
2.923. Žvaigždė („Starstruck“);
2.924. Tesla Jolt („Tesla Jolt“);
2.925. Toras: kūjo laikas („Thor: Hammer Time“);
2.926. Traktoriaus spindulys („Tractor Beam“);
2.927. Šešėlių knyga („Book of Shadows“);
2.928. Auksinis džinas ir vaikščiojantys „Wild“ („Golden Genie and the Walking Wilds“);
2.929. Beždžionių auksas: x mokėjimai („Monkey’s Gold xPays”);
2.930. Antkapis („Tombstone“);
2.931. Sausmedis. X stumtelėjimas („Deadwood xNudge“);
2.932. Karių kapinės. X stumtelėjimas („Warrior Graveyard xNudge“) ;
2.933. Rytų pakrantė prieš vakarų pakrantę („East Coast vs. West Coast“) ;
2.934. San Kventinas. X variantai („San Quentin xWays“) ;
2.935. Echnateno kapas („Tomb of Akhenaten“);
2.936. Nefertitės kapas („Tomb of Nefertiti“);
2.937. Ugnis duobėje („Fire in the Hole“).“

3. Reglamento priedo Nr. 1 II skyrius „ATSKIROS NUOTOLINIO LOŠIMO A KATEGORIJOS
AUTOMATAIS TAISYKLĖS“ papildomas 894–937 punktais, kurie išdėstomi taip:
„Halvaro amžius („Age of Halvar“)
894. Halvaro amžius („Age of Halvar“) – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
894.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
894.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 3 000 EUR.
894.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
894.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

894.5. Simbolis „Wild“
gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
.
Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti parenkamas simbolis, kuris pakeičiamas „Wild“ simboliu.
894.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiama 10 nemokamų sukimų,
kurių laimėjimai dauginami iš 2.
Šebos knyga („Book of Sheba“)
895. Šebos knyga („Book of Sheba“) – 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį. Nemokamų sukimų metu lošimas turi 1125 laimėjimo variantus.
895.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
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895.2. Minimali statymo suma – 0,40 EUR. Maksimali statymo suma – 40 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 16 000 EUR.
895.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
895.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
895.5. Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių.

895.6. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
895.7. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiama 10 nemokamų sukimų.

Laimingi batai („Boots of Luck“)
896. Laimingi batai („Boots of Luck“) – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
896.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
896.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 4 000 EUR.
896.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
896.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

896.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
. „Wild“
simboliai, išsukti 2, 3, 4, 5 būgnuose pasislinks viena pozicija į kairę su kiekvienu nauju sukimu.
896.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimimi 5 nemokami sukimai, kuriuos galima laimėti dar kartą
nemokamų sukimų metu.

Eloros ieškojimas („Elora’s Quest“)
897. Eloros ieškojimas („Elora’s Quest“) – 5 būgnų, 30 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
897.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
897.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 13 000 EUR.
897.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
897.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

897.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti parenkami simboliai, kurie pakeičiami „Wild“ simboliais.
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

. Bet kurio

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

info@betsafe.lt
www.betsafe.lt

897.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimima 10 nemokamų sukimų, kuriuos galima laimėti dar kartą
nemokamų sukimų metu.
Didžioji Indija („Great India“)
898. Didžioji Indija („Great India“) – 5 būgnų, 256-2048 (trečias lošimo būgnas kiekvieno sukimo metu gali turėti
nuo 1 iki 8 simbolių) laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
898.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
898.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 20 000 EUR.
898.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
898.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

898.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
898.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiami 8 nemokami sukimai,
kurių laimėjimai dauginami iš 3.

Šlovės kasyklos („Mines of Glory“)
899. Šlovės kasyklos („Mines of Glory“) – lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį, sudarytą iš 5 arba
daugiau simbolių.
899.1. Visi laimėjimai yra išmokami už vienodus simbolius, kurie yra greta vienas kito.
899.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 10 000 EUR.
899.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
899.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
899.5. Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių.

899.6. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
899.7. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiami 5 nemokami sukimai,
kurių laimėjimas dauginamas iš 3.
Aštuonkojai („Octopia“)
900. Aštuonkojai („Octopia“) – 5 būgnų, 256-2048 (trečias lošimo būgnas kiekvieno sukimo metu gali turėti nuo 1
iki 8 simbolių) laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
900.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
900.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 20 000 EUR.
900.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
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900.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

900.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
900.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiami 8 nemokami sukimai,
kurių laimėjimai dauginami iš 3.

Paršeliai gangsteriai („Piggy Gangsters“)
901. Paršeliai gangsteriai („Piggy Gangsters“) – 5 būgnų, 1024 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį. Nemokamų sukimų metu lošimas turi 1125 laimėjimo variantus.
901.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
901.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 35 000 EUR.
901.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
901.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

901.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
. Bet kurio
sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojamas laimėjimo daugiklis iki x3.
901.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiama 10 nemokamų sukimų.

Gerasis Robinas („Robin The Decent“)
902. Gerasis Robinas („Robin The Decent“) – 5 būgnų, 256-2048 (trečias lošimo būgnas kiekvieno sukimo metu
gali turėti nuo 1 iki 8 simbolių) laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
902.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
902.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 20 000 EUR.
902.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
902.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

902.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
902.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiami 8 nemokami sukimai,
kurių laimėjimai dauginami iš 3.
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Holmso paslapis („The Secret of Holmes“)
903. Holmso paslaptis („The Secret of Holmes“) – 5 būgnų, 32768 (lošimo būgnai kiekvieno sukimo metu gali
turėti nuo 1 iki 8 simbolių) laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
903.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
903.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 8 000 EUR.
903.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
903.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

903.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
903.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiami 8 nemokami sukimai.

Alvaros pasakos („Tales of Alvara“)
904. Alvaros pasakos („Tales of Alvara“) – 5 būgnų, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
904.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
904.2. Minimali statymo suma – 0,40 EUR. Maksimali statymo suma – 40 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 5 000 EUR.
904.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
904.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

904.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
. Bet kurio
sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti parenkami simboliai, kurie pakeičiami „Wild“ simboliais.
904.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimima 10 nemokamų sukimų, kuriuos galima laimėti dar kartą
nemokamų sukimų metu.
Ponas asilas („Sir Donkey“)
905. Ponas asilas („Sir Donkey“) – 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
905.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
905.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 20 000 EUR.
905.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
905.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
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905.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai išlieka savo vietose iki nemokamų sukimų pabaigos.
905.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimimi 8 nemokami sukimai.

. Nemokamų

905.7. Išsukus 3 „Bonus“
simbolius, aktyvuojamas premijinis lošimas, kurį sudaro 3 lygiai. Kiekviename
lygyje lošėjas renkasi po vieną iš 5 ekrane atsiradusių simbolių. Lošėjas laimi, jei už pasirinkto simbolio slepiasi
asilo simbolis.
Dzeuso viešpatavimas („Reign of Zeus“)
906. Dzeuso viešpatavimas („Reign of Zeus“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
906.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
906.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 20 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 10 000 EUR.
906.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
906.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

906.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
906.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimima 10 nemokamų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.
906.7. Surinkus laimintį derinį, kurį sudaro „Wild“ simbolis, suteikiami 4 pakartotiniai sukimai, su didėjančiais
laimėjimo daugikliais nuo x2 iki x4.
Vampyro kvietimas („Vampire Call”)
907. Vampyro kvietimas („Vampire Call”) - 5 būgnų, 1024 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
907.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
907.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR. Maksimali statymo suma – 30 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 30 000 EUR.
907.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
907.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.

907.5. „Wild“
simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolius „Scatter“
.
907.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“ bet kuriose būgnų pozicijose, suteikiama 10 nemokamų sukimų,
kurių laimėjimai dauginami iš 2.
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

907.7. Išsukus 3 „Bonus“
simbolius, aktyvuojamas premijinis lošimas, kurio metu lošėjas renkasi
vieną iš 5 ekrane atsiradusių simbolių, slepiančių laimėjimą.

Pašėlęs vilkas („Wild Wolf“)
908. Pašėlęs vilkas („Wild Wolf“) - 5 būgnų, 8 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
908.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
908.2. Minimali statymo suma – 0,08 EUR. Maksimali statymo suma – 8 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma – 2 000 EUR.
908.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
908.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“.
908.5. Pradėjus lošimą ir išsukus laimingus simbolių derinius, laimingus derinius sudarę simboliai yra pašalinami
iš būgnų, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių.

908.6. Išsukus 3 „Bonus“

simbolius laimėjimo linijoje, aktyvuojamas premijinis lošimas, kurio metu

lošėjas turi rasti 3 simbolius

, atversdamas apskritimo simbolius, atsiradusius ekrane.

908.7. Išsukus 3 „Bonus“
simbolius laimėjimo linijoje, aktyvuojamas premijinis lošimas, kurio metu
lošėjas suka laimės ratą, turintį skirtingus laimėjimus.
Barbarų įniršis („Barbarian Fury“)
909. Barbarų įniršis („Barbarian Fury“) - 5 būgnų, 25 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
909.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
909.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 8785 x statymo suma.
909.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
909.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

909.5. Simbolis „Wild“
gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
. „Wild“ simbolis
gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Sustojus būgnams „Wild“ simbolis pasislenka taip, kad būtų matomas visas.
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Kiek kartų simbolis pasislenka, toks suteikiamas laimėjimo daugiklis. Jei lošime vienu metu pasirodo keli „Wild“
simboliai, tai suteikti laimėjimo daugikliai yra sumuojami.

909.6. Lošimo metu pasirodžius trims vienodiems barbarų simboliams
gali būti suteikta „Barbarų
pakartotinis sukimas“ funkcija. Šios funkcijos metu barbarų simboliai pasislenka, kad būtų visiškai matomi, ir lieka
savo vietose pakartotinio sukimo metu. „Wild“ simbolis taip pat išlieka savo vietoje pakartotinio sukimo metu.
909.7. Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, suteikiama funkcija „Įniršio sukimai“. Iš „Wild“
simbolių gautas laimėjimo daugiklis lieka galioti visos funkcijos metu. Suteiktų sukimų skaičius priklauso nuo to,
kiek kartų reikės stumtelti „Scatter“ simbolius žemyn, kad būtų pašalinti iš būgnų. Kiekvienas stumtelėjimas
suteikia vieną sukimą. „Įniršio sukimai“ funkcijos metu visada bus suteikiama funkcija „Barbarų pakartotinis
sukimas“, jei būgnuose pasirodys 3 ar daugiau vienodų barbarų simbolių. Būgnuose pasirodęs „Scatter“ simbolis
suteiks papildomus sukimus, kurių skaičius priklausys nuo to, kiek kartų reikės stumtelėti „Scatter“ simbolį iš
būgno.
Likimo monetos („Coins of Fortune“)
910. Likimo monetos („Coins of Fortune“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
910.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
910.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 6015 x statymo suma.
910.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
910.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

910.5. Lošime naudojami dviejų tipų „Wild“ simboliai: simbolis „Scatter“

(kuris yra ir „Wild“ simbolis) ir

simbolis „Dragon Wild“
. „Wild“ simboliai pakeičia bet kurį simbolį.
910.6. Lošimo metu būgne pasirodžius trims vienodiems simboliams suteikiama „Dragon Nudge“ funkcija. Būgną,
kuriame pasirodė trys vienodi simboliai, uždengia „Dragon Wild“ simbolis, kuris pasislenka viena pozicija žemyn
su kiekvienu pakartotinu sukimu.
910.7. Lošimo metu pasirodę 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių suteikia „Lucky Respins“ funkciją. „Lucky Respins“
funkcijos metu visi universalūs simboliai juda į kairę pusę ir surenkami, kai tik palieka būgnus. Surinkus tris
„Scatter“ simbolius, laimėjimo daugiklis padidinamas 1.
Kazino laimintis sukimas („Casino Win Spin“)
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911. Kazino laimintis sukimas („Casino Win Spin“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
911.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
911.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 2 000 x statymo suma.
911.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
911.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

911.5. Lošime yra 2 rūšių „Wild“ simboliai:
(įprastas „Wild“ simbolis) ir
(išsiplečiantis „Wild“
simbolis). „Wild“ simboliai pakeičia bet kurį simbolį.
911.6. 2 ir 4 lošimo būgnuose yra dvi zonos „Win Spin Hotzones“. Jei lošimo metu šiose zonose pasirodo du
vienodi įprasti lošimo simboliai, suteikiama funkcija „Spin ‘til You Win“, kurios metu lošiama tol, kol gaunamas
laimėjimas. Simboliai, kurių pagalba buvo pradėta minėtoji funkcija, tampa „Wild“ simboliais.
911.7. . Jei funkcija „Spin ‘til You Win“ metu išsukami būgnai ir jiems sustojus nėra gaunamas laimėjimas, tai
suteikiama papildoma funkcija ir pakartotinai išsukami būgnai.
Papildomos funkcijos:
- Pirmas sukimas – funkciją inicijavę simboliai pavirsta universaliais.
- Antras sukimas – suteikiamas laimėjimo daugiklis nuo x2 iki x5.
- Trečias ir vėlesnis sukimas – plintantis universalus simbolis.
911.8. Jei zonose „Win Spin Hotzones“ pasirodo įprastas „Wild“ simbolis, tai visi būgnuose matomi įprasti „Wild“
simboliai pavirsta išsiplečiančiais „Wild“ simboliais ir 3 būgne atsiranda papildomas išsiplečiantis „Wild“ simbolis.
Drakono gentis („Dragon Tribe“)
912. Drakono gentis („Dragon Tribe“) - 6 būgnų, 20 736 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
912.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
912.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 27 000 x statymo suma.
912.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
912.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

912.5. Simbolis „Wild“
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“
. „Wild“ simbolis padeda
sudaryti didžiausią įmanomą laimėjimą. „Wild“ simboliai gali pasirodyti tik 2 – 5 būgnuose. Simboliai „Wild“ su
laimėjimo daugikliu išsprogdina po juo esančius simbolius ir kiekvienas stumtelėjimas žemyn padidina laimėjimo
daugiklį +1, tačiau ne daugiau, kaip iki 6.
912.6. Surinkus laimintį simbolių derinį, šis sprogsta ir jame buvę simboliai pranyksta, o jų vietoje sukrenta
simboliai iš viršaus. Gali būti sudaryta daugiau laiminčių derinių.
912.7. Lošimo metu pasirodžius 3 „Bonus“ simboliams, suteikiama 10 „Drakono sukimų“. Kiekvienas papildomas
„Bonus“ simbolis suteikia dar 3 papildomus sukimus.
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912.8. Lošimo metu pasirodęs simbolis „xWays Mystery“
simbolis.

išplečia būgnus ir atskleidžia 2 – 3 vienodus

Vaisiai („Fruits“)
913. Vaisiai („Fruits“) - 6 būgnų, 116 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
913.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
913.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 2 910 x statymo suma.
913.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
913.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

913.5. Simbolis „Wild“
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
. „Wild“ taip pat
nepakeičia simbolių, kurie inicijuoja funkciją „Sticky Fruit Spins“.
913.6. Lošimo metu būgnuose pasirodžius 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, inicijuojama funkcija „Lightning
Rounds“ ir suteikiami 5 sukimai siekiant surinkti kuo daugiau simbolių „Scatter“ būgnuose su 3 eilėmis. Laimėjimo
dydis priklauso nuo to, kiek bus surinkta minėtų simbolių ir koks bus pasiektas laimėjimo pagerinimas.
913.7. Pagrindinio lošimo metu atsitiktinai gali būti suteikta funkcija „Mystery Wrappers“, kurios metu nuo 4 iki 9
būgnų pozicijų padengiama simboliu „Mystery Wrapper“ . Simbolis „Mystery Wrapper“ atidengs vienos rūšies
simbolius iki sustojant būgnams.
913.8. Pirmuose 2 būgnuose surinkus vienodus simbolius, suteikiama pakartotinio sukimo funkcija „Sticky Fruit
Respins“. Ši funkcija tęsiama tol, kol išsukami papildomi laimingą derinį sudarantys simboliai. Simboliai,
sudarantys laimingą derinį pakartotinių sukimų metu išlieka savo vietose.
Arlekino Karnavalas („Harlequin Carnival“)
914. Arlekino Karnavalas („Harlequin Carnival“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
914.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
914.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 5 861 x statymo suma.
914.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
914.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.
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914.5. 3 eilių aukščio „Wild“
simboliai gali pasirodyti tik 2-4 būgnuose, o pasirodę visada pasislinks taip,
kad būtų matomi visu dydžiu. Kiekvienas pasislinkimas padidina laimėjimo daugiklį +1. Lošimo metu pasirodęs
simbolis „Wild“ suteikia pakartotinų sukimų funkciją „Harlequin Respin“.
Pakartotinių sukimų metu simbolis „Wild“ su kiekvienu pakartotinu sukimu judą į kairę pusę, kol pasiekia kairiausią
būgną. Šių sukimų metu gali pasirodyti papildomas simbolis „Wild“. Laimėjimo daugiklis padidinamas 1, kai
simbolis „Wild“ pasislenką į kairę pusę.

914.6. Surinkus 3 simbolius „Bonus“
suteikiami 8 premijiniai sukimai „Harlequin Bonus“. Simboliai „Bonus“
gali pasirodyti pagrindinio lošimo ar funkcijos „Harlequin Respin“ metu. Sukimų pradžioje dešiniame būgne
pasirodo simbolis „Wild“ su laimėjimo daugikliu x3 ir suteikia funkciją „Harlequin Respin“. Simbolis „Wild“
judėdamas į kairę pusę padidina laimėjimo daugiklį +1, bet ne daugiau kaip iki x7. „Harlequin Bonus“ metu
simboliai „Bonus“ veikia kaip „Wild” simbolis ir papildomai suteikia po 1 papildomą sukimą. Surinkus 3 premijinius
simbolius „Bonus“ dešiniajame būgne, suteikiamas papildomas simbolis „Wild“.

Įkaitęs dėl grynųjų („Hot 4 Cash“)
915. Įkaitęs dėl grynųjų („Hot 4Cash“) - 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
915.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
915.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 2 400 x statymo suma.
915.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
915.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

915.5. Simbolis „Wild“
gali pasirodyti pagrindinio lošimo metu vidurinio būgno centre. Šis simbolis išplis
į 1-4 pozicijas esančias horizontaliai ar vertikaliai. Simbolis „Wild“ pakeičia bet kurį simbolį.
915.6. Lošimo būgnuose naudojamos 4 zonos „Hot Zones“. Priklausomai nuo simbolių, išsidėsčiusių šiose
zonose, gali būti suteikta 1 iš 3 funkcijų – „Super Freespins“, „Colossal Spins“ ir „Lucky Wheels“:
1) Zonose „Hot Zones“ pasirodę 4 vienodi simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus „Super Freespins“. 4
simboliai, suteikę minėtą funkciją tampa „Wild“ simboliais ir lieka savo vietose nemokamų sukimų metu.
Nemokamų sukimų metu pasirodęs toks pats simbolis, kaip nemokamus sukimus inicijavę simboliai, jis taip pat
tampa „Wild“ simboliu ir lieka savo vietoje likusių nemokamų sukimų metu.
2) Zonose „Hot Zones“ pasirodę 4 tos pačios rūšies simboliai (pvz., vyšnios, septynetai ar deimantai) suteikia
milžiniškų sukimų funkciją „Colossal Spins“. Šios funkcijos metu 2-4 būgnai tampa vienu milžinišku simboliu ir
užima minėtų būgnų visas pozicijas. Milžiniškas simbolis pakeičia visus tos pačios rūšies simbolius. Milžiniškų
sukimų metu laimingi simbolių deriniai sudaromi iš kairės ir dešinės pusės.
3) Zonose „Hot Zones“ pasirodę 4 tos pačios spalvos simboliai (pvz., visi mėlyni, žali ar raudoni) suteikia funkciją
„Lucky Wheels“. Šios funkcijos metu iš karto suteikiamas laimėjimas. Išsukus lygio pakėlimo simbolį suteikiamas
naujas sukimas su didesniais laimėjimais, net iki x1000 3 lygyje.
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Karštas stumtelėjimas („Hot Nudge“)
916. Karštas stumtelėjimas („Hot Nudge“) - 5 būgnų, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
916.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
916.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 2 413 x statymo suma.
916.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
916.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

916.5. Simbolis „Wild“
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter“
. „Wild“ simbolis gali
atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Sustojus būgnams, „Wild“ pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų
simbolis pasislenka, toks suteikimas laimėjimo daugiklis. Jei lošime vienu metu pasirodo keli „Wild“ simboliai, tai
suteikti laimėjimo daugikliai sumuojami.
916.6. Lošimo metu pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams suteikiami 7 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu
pasirodžius „Scatter“ simboliui bus sutikti papildomi nemokami sukimai. Suteiktų nemokamų sukimų skaičius
priklausys nuo „Scatter“ simbolių pozicijos.
916.7. Lošimo metu pirmuose 2 būgnuose iš kairės pusės pasirodžius 2 vienodiems simboliams „King of Diesel“

, „Queen of Steam“
ar „Jack of Punk“
bus suteikta funkcija „Hot Symbol Nudge“, kurios metu funkciją
inicijavę simboliai likusiuose būgnuose pasislinks taip, kad būti visiškai matomi.

Ledinis ledinis sniego žmogus („Ice Ice Yeti“)
917. Ledinis ledinis sniego žmogus („Ice Ice Yeti“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
917.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
917.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 8 820 x statymo suma.
917.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
917.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.
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917.5. Bet kurio sukimo metu gali atsitiktai būti inicijuota „Yeti Shake“ funkcija, kurios metu nuo 2 iki 10 ledu
padengtų būgnų pozicijų suskils ir taps aktyviomis būgnų pozicijomis.
917.6. Lošimo metu pasirodęs „Wild“
suteiks pakartotinių sukimų funkciją „Ice Ice Respins“. Minėtasis
simbolis suskaldys nuo 2 iki 3 ledo luitų ir taip padidins būgnų aktyvią zoną. Funkcija tęsiama tol, kol išsukami
laimintys deriniai.

Virtuvės drama ir suši manija („Kitchen Drama Sushi Mania“)
918. Virtuvės drama ir suši manija („Kitchen Drama Sushi Mania“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio
tikslas yra išsukti laimintį derinį.
918.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
918.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 697 x statymo suma.
918.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
918.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
918.5. Lošime naudojami dviejų rūšių „Wild“ simboliai, kurie pakeičia visus kitus simbolius:
1) Simboliai „Bunshin Wilds“
gali save klonuoti ir papildomai užimti dar dvi būgnų pozicijas.
2) Jei laimima surinkus tris simbolius atitinkančius suši elementus – lašiša, ryžiai ir soja, tai šie simboliai pavirsta

simboliais „Wild“
ir suteikiama 10 nemokamų sukimų („Wild Sushi Free Spins“).
918.6. Iš eilės surinkus tris ar daugiau laimėjimų bus inicijuota funkcija „Kamisabi Secod Chance“. Ši funkcija
padeda gauti papildomus laimėjimus.
Pašėlęs Manhetenas („Manhattan Goes Wild“)
919. Pašėlęs Manhetenas („Manhattan Goes Wild“) - 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
919.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
919.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 2 025 x statymo suma.
919.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
919.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

919.5. Simbolis „Wild“
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
.
919.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, aktyvuojami Manheteno nemokami sukimai („Manhattan
Freespins“). Šių sukimų metu visi išsukti aukščiausios vertės (pagal laimėjimų lentelę) simboliai yra surenkami į
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specialią matuoklę. Užpildžius simbolio matuoklę, šis simbolis tampa „Wild“ simboliu ir suteikia +1 nemokamą
sukimą.
919.7. Bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti aktyvuojama funkcija, kurios metu išsukti simboliai

ir

virsta „Wild“ simboliais.

919.8. Išsukus simbolius

ir

, dengiančius visą būgną, aktyvuojama pakartotinio sukimo funkcija.

Pakartotinio sukimo metu funkciją aktyvavę simboliai
visą būgną ir išlieka savo vietose sukimo metu.

ir

virsta „Wild“ simboliais, dengiančiais

Oktoberfestas („Oktoberfest“)
920. Oktoberfestas („Oktoberfest“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
920.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
920.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 697 x statymo suma.
920.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
920.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

920.5. Lošime naudojami 4 skirtingi „Wild“ simboliai, kurie gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“
1) įprastas „Wild“ simbolis
2) „Prost Wild“ simbolis

3) „Gretchen Wild“ simbolis

:

;
;

;

4) „Hansi Wild“ simbolis
.
920.6. Pagrindinio lošimo metu simboliai „Gretchen“ ir „Hansi“ gali pasirodyti 2 ir 4 būgne. Jei būgne simboliai
pasirodo visu savo dydžiu, tai inicijuojama pakartotinių sukimų funkcija („Prost Spins“). Funkcijos metu atsiras
judantis simbolis „Prost Wild“, kuris garantuos laimėjimą visų pakartotinų sukimų metu.
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920.7. Lošimo metu surinkus 3 „Scatter“ simbolius, suteikiama nemokamų sukimų funkcija („Bierspins“) su 10
nemokamų sukimų. Šių nemokamų sukimų metu galima gauti laimėjimo daugiklius ir papildomus nemokamus
sukimus už papildomai išsuktus „Scatter“ simbolius.
920.8. Lošimo metu atsitiktinai gali būti aktyvuojamos šios funkcijos:
1) Suteikta funkcija „Party Spins“, kurios metu vienas iš vidutinės vertės (pagal laimėjimų lentelę) lošimo simbolių
gali pilnai užpildyti būgnus.
2) Suteikta funkcija „Pretzel Party“, kurios metu visi A, K, Q, J ir 10 simboliai pavirs įprastais „Wild“ simboliais.

Fėjos prieš piratus („Pixies vs. Pirates“)
921. Fėjos prieš piratus („Pixies vs. Pirates“) - 6 būgnų, 11 664 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
921.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
921.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 11 907 x statymo suma.
921.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
921.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

921.5. Simbolis „Wild“

.

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“

ir paslaptingą simbolį

„xWays Mystery Chest“
. Sustojus būgnams, „Wild“ simbolis pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek
kartų simbolis pasislenka, toks suteikimas laimėjimo daugiklis. Jei lošime vienu metu pasirodo keli „Wild“
simboliai, tai suteikti laimėjimo daugikliai yra sumuojami.
921.6. Paslaptingas simbolis „xWays Mystery Chest“ gali pasiversti į bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ ir
„Wild“ simbolius. Simbolis „xWays Mystery Chest“ taip pat gali atskleisti iki 4 vienodų simbolių ir taip išplėsti
būgną iki 6 eilių ir iš viso sudaryti net iki 11 664 galimų laimėjimo kombinacijų.
921.7. Lošimo metu surinkus 3 simbolius „Scatter“, suteikiami 6 nemokami sukimai („Battle Round Freespins“), o
4 „Scatter“ simboliai – 8 sukimus. Šių sukimų metu 2-5 būgnai yra išplečiami iki 6 eilių taip sudarant 11 664
galimus laimėjimo variantus. Sukimai prasideda pasirinkus „Fėja Karalienė“ („Pixie Queen“) ar „Piratas Kapitonas“
(„Pirate Captain“) pusę. Sukimų metu atitinkami simboliai yra renkami. Sukimai „Battle Round“ bus pakartojami,
jei pasirinkta pusė surinko daugiau simbolių.
Pankas rokeris („Punk Rocker“)
922. Pankas rokeris („Punk Rocker“) - 6 būgnų, 46 656 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
922.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
922.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
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laimėjimo suma eurais – 15 072 x statymo suma.
922.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
922.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

922.5. Simboliai „Wild“
ir „Molotov Wild“
pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
.
Simbolis „Molotov Wild“ virš savęs esančius simbolius paverčia simboliais „Molotov Wild“. Simbolis „Molotov Wild“
gali pasirodyti pagrindinio lošimo ir pakartotinio sukimo („Riot Respin“) metu. Nemokamų sukimų metu „Wild“
simboliai kiekvieno sukimo metu keičia savo pozicijas būgnuose.
922.6. Lošimo metu surinkus:
- 2 „Scatter“ simbolius, suteikiama pakartotinio sukimo funkcija „Riot Respin“. Pakartotinio sukimo metu „Scatter“
simboliai pavirsta simboliais „Molotov Wild“ ir išlieka savo vietose, taip pat prideda papildomą lošimų būgną.
- 3 „Scatter“ simbolius, suteikiami 8 nemokami sukimai („Anarchy Freespins“), kurių metu 6 būgnas tampa
aktyvus, o visi „Scatter“ simboliai tampa savo pozicijas keičiančiu „Wild“ simboliu.
- 4 „Scatter“ simbolius, suteikiami 8 nemokami sukimai („Civil War Freespins“), kurių metu lošimą sudaro 729
laimėjimo variantai, o visi „Scatter“ simboliai tampa savo pozicijas keičiančiu „Wild“ simboliu.
922.7. Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu būgnuose gali pasirodyti simbolis „xWays Mystery“
,
kuris savyje slepia 2-4 vienos rūšies simbolius ir gali išplėsti būgną iki 6 eilių. Jei pagrindinio lošimo metu simbolis
„xWays Mystery“ slepia bent kurį panko simbolį, tai toks simbolis gali būti išplėstas iki 20 eilių.

Žvaigždė („Starstruck“)
923. Žvaigždė („Starstruck“) - 3 būgnų, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
923.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
923.2. Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 1 635 x statymo suma.
923.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
923.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

923.5. Simbolis „Wild“
pakeičia bet kurį simbolį ir gali padauginti laimėjimą iš x2, x3 arba x5. „Wild“
simboliai su laimėjimo daugikliu x5 gali atsirasti tik viduriniajame būgne. Jei laimėjimą sudaro daugiau nei vienas
simbolis „Wild“, jų laimėjimų daugikliai yra sudauginami.
923.6. išsukus simbolį
vidurinio būgno vidurinėje eilėje, aktyvuojamas premijinis lošimas („Startstruck
bonus game“), kurio metu galima laimėti laimėjimą, lygų statymo sumai padaugintai iš 5 – 1000 kartų.
Tesla Jolt („Tesla Jolt“)
924. Tesla Jolt („Tesla Jolt“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
924.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
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didžiausias laimėjimas eilutėje.
924.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 582 x statymo suma.
924.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
924.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

924.5. Simbolis

.

, išsuktas penktame būgne, atsitiktine tvarka parenka vieną lošimo simbolį ir visi šie

simboliai virsta „Wild“

simboliais. „Wild“ simboliai pakeičia bet kurį simbolį.

924.6. Išsukus 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, laimima 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu aktyvios šios funkcijos:
1) visi išsukti „Wild“ simboliai yra surenkami. Surinkus 3 simbolius, šie perkeliami atgal į būgnus.

2) išsukus simbolį
, išlaisvinami visi surinkti „Wild“ simboliai ir suteikiama 1-3 papildomi nemokami
sukimai. Išlaisvinti „Wild“ simboliai perkeliami į atsitiktines lošimo būgnų, kuriuose buvo išsukti, vietas.

Toras: kūjo laikas („Thor: Hammer Time“)
925. Toras: kūjo laikas („Thor: Hammer Time“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
925.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
925.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 2 328 x statymo suma.
925.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
925.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

925.5. 5 būgne išsukus premijinio lošimo simbolį „Thor‘s Lightning“
, suteikiamas premijinis lošimas „Thor‘s
Lightning“ ir viena iš funkcijų – daugiklio, atsitiktiniai vietos nekeičiantys „Wild“ simboliai ar būgnai. Funkcija bus
aktyvi, kol būgnuose bus matomas simbolis „Thor‘s Lightning“. Minėtas simbolis slenka žemyn ir suteikia
pakartotinį sukimą.
925.6. Simbolis „Wild“
pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“
ir premijinį simbolį
17.9. Lošimo metu gali būti atsitiktinai inicijuota funkcija:
1) „Rune Raze“, kurios metu visi matomi runų simboliai pakeičiami vienos rūšies runų simboliu.
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2) „Hammer Time“, kurios metu žiedo, taurės, kirvio ir šalmo simboliai paverčiami į simbolį „Thor‘s Hammer“
.
925.7. Lošimo metu pasirodžius dviem ar daugiau simbolių „Scatter“, suteikiama funkcija „Energy Collect“.
Lošimo būgnuose matomi „Scatter“ simboliai būgnų pozicijomis juda žemyn ir pakartotinai išsuka būgnus,
kuriuose nėra „Scatter“ simbolio. Jei surenkami 3 „Scatter“ simboliai, tai suteikiama funkcija „Asgard Spins“.
Kiekvienas papildomai išsuktas „Scatter“ simbolis suteikia papildomus 2 sukimus.
925.8. Funkcijos „Asgard Spins“ metu daug dažniau suteikiamas premijinis lošimas „Thor‘s Lightning“. Simbolis
„Thor‘s Lightning“ gali taip pat suteikti 2 papildomus sukimus, kartu su laimėjimo daugikliu, „Wild“ simboliais ar
būgnais. Simbolis „Thor‘s Lightning“ taip pat suteiks papildomą funkciją su kiekvienu pasislinkimu žemyn.

Traktoriaus spindulys („Tractor Beam“)
926. Traktoriaus spindulys („Tractor Beam“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
926.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
926.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 3 408 x statymo suma.
926.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
926.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
926.5. Atsitiktine tvarka bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuojama funkcija, kurios metu vienas iš gyvūnų
simbolių klonuosis į daugiau tapačių simbolių.
926.6. Atsitiktine tvarka bet kurio sukimo metu gali būti aktyvuojama funkcija, kurios metu visi žemiausios vertės

simboliai (A, J, K, Q) ir „Scatter“
yra pašalinami iš būgnų.
926.7. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“, laimima 7, 9 arba 12 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų
metu laimingus derinius sudarantys simboliai yra pašalinami iš būgnų, išskyrus „Wild“
kiekvieną iš būgnų pašalintą „Scatter“ simbolį suteikiama po +1 nemokamą sukimą.

simbolius. Už

Šešėlių knyga („Book of Shadows“)
927. Šešėlių knyga („Book of Shadows“) - 5 būgnų, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
927.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
927.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 30 338 x statymo suma.
927.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
927.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.
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927.5. Po kiekvieno pagrindinio lošimo sukimo lošėjas gali pasirinkti būgnus, kuriuos norėtų užrakinti (kad jie
išliktų savo vietose kitam sukimui).
927.6. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Scatter“
, laimima 10 nemokamų sukimų, kurių metu galima išsukti
specialų auksinį išsiplečiantį simbolį. Auksinis simboliu atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš lošimo simbolių.
Auksiniai simboliai išsiplečia apimdami visą būgną.
927.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti
papildomą lošimą („Gamble“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą
padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio
mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką
„RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris. Lošėjui teisingai
atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų).
Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą
tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą, suteikiamas dar
vienas papildomas lošimas. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). Iš viso galima spėti 5 kartus.

Auksinis džinas ir vaikščiojantys „Wild“ („Golden Genie and the Walking Wilds“)
928. Auksinis džinas ir vaikščiojantys „Wild“ („Golden Genie and the Walking Wilds“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų
lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
928.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
928.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 9 583 x statymo suma.
928.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
928.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
928.5. Susijungus simboliams „Aladinas“ ir „Lempa“, suaktyvinama funkcija „Džino norai“. Funkcijos metu visi
simboliai „Aladinas“ ir „Lempa“ virsta simboliais „Wild“ ir turi atsitiktinius laimėjimo daugiklius nuo x2 iki x10.
928.6. Pagrindiniame lošime bet kurio sukimo metu gali būti suaktyvinta funkcija „Džino lempos“. Šios funkcijos

metu 2 ir 4 būgnai padengiami „Wild“
dešinės į kairę.

simboliais, o laimėjimai išmokami tiek iš kairės į dešinę, tiek iš

928.7. Išsukus 3 ar daugiau simbolių „Scatter“
, suaktyvinama funkcija „Džino paradas“. Simbolio
„Auksinis džinas“ daugiklis padidėja 1 su kiekvienu sukimu, išskyrus atvejus, kai simbolis išnyksta iš būgnų. Kai
„Auksinis džinas“ išnyksta iš būgnų, jo daugiklis yra perduodamas kitam arčiausiai esančiam simboliui „Scatter“.
Taip pat šis simbolis padidina kitų simbolių „Scatter“ daugiklius. Funkcijos metu visi „Scatter“ simboliai kiekvieno
sukimo metu pasislinks į kairę per vieną poziciją ir padidins laimėjimo daugiklį. Funkcija tęsis tol, kol „Auksinis
džinas“ išnyks ir daugiau būgnuose nepasirodys simboliai „Scatter“.
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Beždžionių auksas: x mokėjimai („Monkey’s Gold xPays”)
929. Beždžionių auksas: x mokėjimai („Monkey’s Gold xPays”) - 6 būgnų, 4 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
929.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
929.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 12 683 x statymo suma.
929.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
929.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
929.5. Bet koks simbolis su daugikliu yra skaičiuojamas kaip keli simboliai, o ne kaip vienas simbolis.
929.6. Žaidime yra dideli 2x2 ir 3x3 simboliai su daugikliais iki x500. Šie simboliai gali pasirodyti nemokamų
sukimų metu. Bet kokia tuščia pozicija po šiais simboliais yra užpildyta „Wild“
simboliais.
929.7. Jei visa eilė yra užpildoma vienodais simboliais, šie simboliai yra pakeičiami aukštesnės vertės simboliais,
o aukščiausios vertės simboliams yra pridedamas daugiklis.

929.8. Iškritę 3 simboliai „Bonus“
suaktyvina 10 „Auksinių beždžionės nemokamų sukimų“. Išsukti
simboliai „Bonus“ prideda dar 3 papildomus nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu aktyvi funkcija
„Vynmedžio daugiklis“. Nemokamų sukimų pradžioje parenkamas atsitiktinis „Vynmedžio daugiklis“ x1, x2 arba
x3, kuris atitinkamai, tokia pačia verte, padidėja su kiekviena užpildyta eilute.

Antkapis („Tombstone“)
930. Antkapis („Tombstone“) - 5 būgnų, 108 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
930.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
930.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 50 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma eurais – 11 456 x statymo suma.
930.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
930.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

930.5. Simbolis „Wild“

.

gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose ir pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“

ir simbolius „Sheriff Badge“
bei „Marshall Badge”
. Sustojus būgnams, „Wild“ simbolis
pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų simbolis pasislenka, toks suteikiamas laimėjimo daugiklis. Jei
lošime vienu metu pasirodo keli „Wild“ simboliai, tai suteikti laimėjimo daugikliai yra sumuojami.
930.6. Lošimo metu 1 ir 5 būgne pasirodžius simboliams „Sheriff Badge“ ir „Marshall Badge“, suteikiami 3
nemokami sukimai („Justice Spins“), kurių metu „Wild“ simboliai liks savo vietose.
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930.7. Išsukus 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, suteikiama 10 nemokamų sukimų („Gunslinger Spins“). „Wild“
simboliai suteiks neribotą laimėjimo daugiklį, kuris galios visiems nemokamiems sukimams. Su kiekvienu „Wild“
simbolio pasislinkimu laimėjimo daugiklis padidinamas +1.
930.8. Lošimo metu pasirodžius simboliui „Sheriff Badge“, 3 „Scatter“ simboliams ir simboliui „Marshall Badge“,
inicijuojama funkcija „Bounty Spins“, kurios metu suteikiama 12 nemokamų sukimų, kartu su nemokamiems
sukimams „Gunslinger Spins“ ir „Justice Spins“ būdingomis funkcijomis. Sukimų metu pasirodę „Wild“ simboliai
liks savo vietose ir su kiekvienu pasislinkimu padidins laimėjimo daugiklį +1, o pasirodę „Scatter” simboliai
papildomų sukimų: 1 simbolis suteiks 1 papildomą sukimą, o 2 simboliai – 3 sukimus.

Sausmedis. X stumtelėjimas („Deadwood xNudge“)
931. Sausmedis. X stumtelėjimas („Deadwood xNudge“) - 5 būgnų, 576 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
931.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
931.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 13 950 x statymo suma.
931.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
931.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

931.5. Simboliai „Wild“

.

gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose ir pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį

„Scatter“
. Sustojus būgnams, „Wild“ simbolis pasislenka taip, kad būtų matomas visas. Kiek kartų
simbolis pasislenka, toks suteikiamas laimėjimo daugiklis. Jei lošime vienu metu pasirodo keli „Wild“ simboliai, tai
suteikti laimėjimo daugikliai yra sumuojami.

931.6. Išsukus 2 simbolius „Šerifo ženklelis“
, aktyvuojama funkcija, kurios metu visi žemiausios vertės
simboliai (A-10) tampa „Wild“ simboliais trijuose viduriniuose būgnuose.
931.7. Išsukus 3 „Scatter“ simbolius, aktyvuojami 8 nemokami sukimai. Lošėjas gali rinktis 8 „Ginklininko
sukimus“ arba 8 „Medžiotojo sukimus“:
- Pasirinkus 8 „Ginklininko sukimus“, „Wild“ simboliai suteikia neribotą laimėjimo daugiklį, kuris galioja visos
funkcijos metu. Už kiekvieną „Wild“ pasislinkimo žingsnį laimėjimo daugiklis padidėja 1. Simboliai „Šerifo
ženklelis“ gali pasirodyti 1 ir 5 būgnuose. Kiekvienas simbolis „Šerifo ženklelis“ suteikia 1 papildomą nemokamą
sukimą. Iškritus dviems „Šerifo ženklelis“ simboliams vieno sukimo metu, aktyvuojama funkcija, nurodyta 931.6
punkte, o „Šerifo ženklelio“ simboliai užrakinami esamoje padėtyje.
- Pasirinkus 8 „Medžiotojo sukimus“, kiekvieno sukimo metu pasirodo bent 1 „Wild“ simbolis. Simboliai „Šerifo
ženklelis“ gali pasirodyti 1 ir 5 būgnuose. Kiekvienas „Šerifo ženklelis“ suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą.
Iškritus dviems „Šerifo ženklelis“ simboliams vieno sukimo metu, aktyvuojama funkcija, nurodyta 931.6 punkte, o
„Šerifo ženklelio“ simboliai užrakinami esamoje padėtyje.
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931.8. Iškritę 2 simboliai „Šerifo ženklelis“ ir 3 simboliai „Scatter“ pagrindiniame lošime vieno sukimo metu arba 2
simboliai „Šerifo ženklelis“ nemokamų sukimų metu, suaktyvina „Šūvio sukimus“. Suaktyvinus šią funkciją, lošėjui
yra suteikiama 10 nemokamų sukimų. Lošėjas gali rinktis „Ginklininko sukimus“ arba „Medžiotojo sukimus“.
Funkcijos metu simboliai „Šerifo ženklelis“ yra užrakinami esamoje padėtyje, todėl kiekvieno sukimo metu yra
suaktyvinama 921.6 punkte nurodyta funkcija ir visi žemos vertės simboliai viduriniuose 3 būgnuose veiks kaip
„Wild“ simboliai.
Karių kapinės. X stumtelėjimas („Warrior Graveyard xNudge“)
932. Karių kapinės. X stumtelėjimas („Warrior Graveyard xNudge“) - 5 būgnų, 576 laimėjimo variantų lošimas,
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
932.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
932.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 9 797 x statymo suma.
932.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
932.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką

.

932.5. „Wild“
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“
. 3 eilių aukščio „Wild“
simboliai gali pasirodyti 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. Jeigu simbolis pasirodo nepilnas, jis visada pasislinks taip, kad būtų
visiškai matomas. Kiekvienas „Wild“ simbolio pasislinkimas padidina jo laimėjimo daugiklį 1. Jei pasirodo daugiau
nei vienas „Wild“ simbolis, jų daugikliai yra sudedami ir gaunamas vienas bendras daugiklis.
932.6. Iškritę 3 ar daugiau to paties kario simboliai suaktyvina funkciją „Kario ataka“. Funkciją suaktyvinęs
simbolis pasislinks, kad užpildytų būgną ir padidintų laimėjimo daugiklį. Tuomet visi simboliai judės iš kairės į
dešinę. „Wild“ simboliai taip pat gali pasirodyti šios funkcijos metu.
932.7. Išsukus 3, 4 ar 5 „Scatter“ simbolius, atitinkamai suteikiama 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų. Iškritęs
„Wild“ simbolis padidins laimėjimo daugiklį 1, o kiekvienas šio simbolio pasislinkimas dar padidins laimėjimo
daugiklį. Daugiklis yra neribotas ir lieka aktyvus iki funkcijos pabaigos. Funkcijos metu iškritęs simbolis „Scatter“
suteiks dar 1 papildomą nemokamą sukimą.
932.8. Iškritę 6 simboliai „Scatter“ suaktyvina 14 „Mirties nemokamų sukimų“. Iškritęs „Wild“ simbolis padidins
laimėjimo daugiklį 1, o kiekvienas šio simbolio pasislinkimas dar padidins laimėjimo daugiklį. Simbolis bus
užrakintas ir išliks savo vietoje iki funkcijos pabaigos. Funkcijos metu iškritęs simbolis „Scatter“ suteiks dar 1
papildomą nemokamą sukimą.

Rytų pakrantė prieš vakarų pakrantę („East Coast vs. West Coast“)
933. Rytų pakrantė prieš vakarų pakrantę („East Coast vs. West Coast“) - 5 būgnų, nuo 243 iki 84 375 laimėjimo
variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
933.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
933.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 30 618 x statymo suma.
933.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
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933.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
933.5. Iškritę du simboliai „Bonus“ suaktyvina pakartotinį sukimą („Drive-By Respin“), su viena iš „Rytų pakrantės“
arba „Vakarų pakrantės“ funkcijų:

1) „xWays“ simboliai transformuosis į bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Wild“
simboliai atskleis 2 arba 3 tos pačios rūšies simbolius ir išplės būgnų aukštį.

ir „Bonus“

. „xWays“

2) 3 eilių aukščio simboliai „xNudge Wilds“
pasislinks, kad būtų pilnai matomi būgnuose. Kiekvienas
pasislinkimas padidins laimėjimo daugiklį 1. Keli daugikliai bus sudedami į bendrą laimėjimo daugiklį.
3) Simboliai bus padauginti, taip sudarys daugiau galimų laimėjimo būdų. Keli simbolių daugikliai dauginsis vienas
iš kito ir taip susidarys daugiau laimėjimo būdų.
4) Du arba daugiau būgnų bus susieti. Susietuose būgnuose, vienas šalia kito pasirodys tie patys simboliai.

5) „Užkrečiamas xWays“
simbolis užkrės visus kitus tuos pačius simbolius būgnų viršuje, kad jie išsiplėstų iki
tokio paties dydžio.
933.6. Iškritę 3 arba 4 simboliai „Bonus“ atitinkamai suaktyvina 8 arba 10 „Rytinės pakrantės“, arba „Vakarų
pakrantės“ nemokamus sukimus. Kuriuos sukimus žaisti lošėjas renkasi pats. Iškritę 5 simboliai „Bonus“
suaktyvina 12 „Iš pakrantės į pakrantę“ nemokamų sukimų:
1) „Rytinės pakrantės“ nemokamų sukimų metu „Užkrečiamas xWays“ simbolis pasirodo kiekvieno sukimo metu,
o viršuje esančioje juostoje bus atidengiamos funkcijos (žr. 933.5 p.), kurios sukimų metu bus suaktyvinamos.
Viršuje esančioje juostoje, kairiausios pozicijos nemokamų sukimų pradžioje bus užrakintos, iškritęs simbolis
„Bonus“ vieną poziciją atrakins bei suteiks 2 papildomus nemokamus sukimus. Jei yra atrakinamos visos 5
pozicijos, „Rytinės pakrantės“ nemokami sukimai virsta „Iš pakrantės į pakrantę“ nemokamais sukimais.
2) „Vakarų pakrantės“ nemokamų sukimų metu, kiekvieno sukimo metu bus atidengiamos funkcijos (žr. 933.5 p.),
kurios bus suaktyvinamos kiekvieno sukimo metu. Viršuje esančioje juostoje, dešiniausios pozicijos nemokamų
sukimų pradžioje bus užrakintos, iškritęs simbolis „Bonus“ vieną poziciją atrakins bei suteiks 2 papildomus
nemokamus sukimus. Jei yra atrakinamos visos 5 pozicijos, „Vakarų pakrantės“ nemokami sukimai virsta „Iš
pakrantės į pakrantę“ nemokamais sukimais.
3) „Iš pakrantės į pakrantę“ nemokamų sukimų metu bus suaktyvintos dvi funkcijos (žr. 933.5 p.) vienu metu.
San Kventinas. X variantai („San Quentin xWays“)
934. San Kventinas. X variantai („San Quentin xWays“) - 5 būgnų, 243 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas
yra išsukti laimintį derinį.
934.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
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didžiausias laimėjimas eilutėje.
934.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 32 EUR. Maksimali vieno lošimo laimėjimo
suma eurais – 150 000 x statymo suma.
934.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
934.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
934.5. Kiekvieno būgno viršuje ir apačioje yra grotomis užrakintos pozicijos. Kai grotos atsiveria, atsivėrusiose
pozicijose gali pasirodyti 1 iš 5 aukščiausios vertės simbolių arba „Wild“

, „Skustuvo“

, ar

„xWays“
simbolių. „Skustuvo“ simbolio skilimas įprastinę poziciją padalina į dvi dalis. Jei „Skustuvo“
simbolis pasirodo viršutinių ir apatinių grotų pozicijoje tame pačiame būgne, jis padalina jas du kartus. Pasirodęs
„xWays“ simbolis atskleidžia vienodus vidutinės vertės simbolius, iš eilės išsidėsčiusius per 4 pozicijas vertikaliai.

934.6.. Pagrindinio žaidimo metu iškritę „Split Wild“
atitinkamame būgne.

simboliai padalins visus įprastus simbolius

934.7. Iškritęs 1 arba 2 simboliai „Bonus“
atitinkamame būgne atvers grotas bei pavers „Bonus“ simbolį
„Wild“ simboliu. Iškritę 3, 4 ar 5 simboliai „Bonus“ suaktyvins nemokamus sukimus su 1, 2 arba 3 šokinėjančiais
„Wild“ simboliais. Nemokamų sukimų kiekis su papildomu daugikliu bus nustatomas grotų pagalba pasirodžius
aukštos vertės nuteistojo simboliams. Viršutinės ir apatinės grotos bus atsivėrusios ir aktyvios visos nemokamų
sukimų funkcijos metu su galimybe pridėti papildomų šokinėjančių „Wild“ ar „Bonus“ simbolių, kurie suteiks
papildomus sukimus. Šokinėjantys „Wild“ simboliai šokinės į atsitiktines būgnų pozicijas kiekvieno sukimo metu.
Kai šokinėjantis „Wild“ simbolis pasirodys kartu su „Skustuvo“ simboliu grotose, daugiklis bus padvigubinamas ir
galios iki funkcijos pabaigos. Maksimalus galimas daugiklis yra x512.
Echnateno kapas („Tomb of Akhenaten“)
935. Echnateno kapas („Tomb of Akhenaten“) - 5 būgnų, 3 125 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra
išsukti laimintį derinį.
935.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
935.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 26 261 x statymo suma.
935.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
935.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
935.5. Bet koks laimėjimas aktyvuoja „Lipnius laiminčius sukimus“, kurių metu galimas maksimalus laimėjimo
variantų skaičius. „Lipnūs laimintys sukimai“ sukasi iki 3 pakartojimų. Su kiekvienu pakartojimu yra pereinama į
kitą lygį. Pirmieji du lygiai prideda po papildomą lošimo eilutę, o paskutiniame lygyje yra sukamos visos
nelaimėjusios būgnų pozicijos. Jei laimėjimas yra padidinamas pirmųjų 2 lygių metu, viena iš naujų laimingų

pozicijų viršutinėje eilėje bus pakeista „Wild“

simboliu. Paskutiniame lygyje gali pasirodyti „Piramidės
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Wild“
simbolis. Šis simbolis pasirodo, kai virš bet kurio būgno pasirodžiusiame piramidės rate
besisukanti raudona sekcija sustoja virš piramidės viršūnės. Kai pasirodys „Piramidės Wild“ simbolis, jis visus
simbolius, išskyrus „Bonus“
ir „Wild“ transformuos į „Piramidės Wild“ simbolius. Įprasti „Wild“ simboliai
taps dvigubais „Wild“ simboliais ir bus vertinami kaip du simboliai.
935.6. Iškritę 3 ar daugiau „Bonus“ simboliai suaktyvins nemokamus sukimus. 3 simboliai suaktyvina 8
nemokamus sukimus, o kiekvienas papildomas „Bonus“ simbolis suteikia dar 2 papildomus nemokamus sukimus.
Funkcijos metu „Lipnūs laimintys sukimai“ padidins laimėjimo daugiklį ir galios iki nemokamų sukimų pabaigos.
Kiekvienas papildomas „Bonus“ simbolis, iškritęs funkcijos metu, pridės 1 papildomą nemokamą sukimą.
Nefertitės kapas („Tomb of Nefertiti“)
936. Nefertitės kapas („Tomb of Nefertiti“) - 5 būgnų, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį
derinį.
936.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
936.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 3 768 x statymo suma.
936.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
936.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
936.5. Pagrindinio lošimo metu gali būti atsitiktine tvarka aktyvuojamos šios funkcijos:
1) „Wild Raider“, kurios metu 2-4 būgnuose bus suteiktas 1 ar keli „Wild“ simboliai. Iš viso gali būti suteikti 9 „Wild“
simboliai.
2) „Curse of Nefertiti“, kurios metu 2-4 būgnuose esantys simboliai susilygins ir pavirs
vienu iš lošimo simbolių, išskyrus „Scatter“ simbolį.
936.6. Lošimo metu pasirodžius 3 ar daugiau simbolių „Scatter“, bus suteikti nemokami sukimai „Raider Spins“. 3
„Scatter“ simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų, o kiekvienas papildomas „Scatter“ simbolis suteikia papildomus
5 sukimus. Kiekviename nemokame sukime inicijuojama funkcija „Wild Raider“. Nemokamų sukimų metu
papildomai naudojama 20 laimėjimo linijų, o pasirodžius „Scatter“ simboliui, suteikiamas papildomas sukimas.
Ugnis duobėje („Fire in the Hole“)
937. Ugnis duobėje („Fire in the Hole“) - 5 būgnų, 46 656 laimėjimo variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti
laimintį derinį.
937.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimas eilutėje.
937.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR. Maksimali statymo suma – 100 EUR. Maksimali vieno lošimo
laimėjimo suma eurais – 26 261 x statymo suma.
937.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką.
937.4. Visi laimintys deriniai ir už juos skiriamų laimėjimų dydžiai yra nurodyti laimėjimų lentelėje, kurią galima
pažiūrėti paspaudus mygtuką
.
937.5. Kiekvienas sukimas pradedamas su 3 aktyviomis lošimo eilėmis. Laimintį derinį sudarantys simboliai yra
pašalinami iš būgnų, o į jų vietas sukrenta virš jų buvę simboliai (simbolių griūties funkcija). Po kiekvienos
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simbolių griūties, papildoma lošimo eilė tampa aktyvi (iš viso galimos 6 eilės). Simbolių griūtį suaktyvina arba

išsuktas laimintis derinys, arba simbolio „xBomb Wild“

sprogimas, arba „Wild Mining“ funkcija.

937.6. Išsukus 3, 4 arba 5 „Bonus“
simbolius, aktyvuojami „Laimingieji vagono sukimai“, su 2, 3 arba 4
aktyviomis lošimo eilėmis sukimų pradžioje. Suteikiami 3 nemokami sukimai, kurių skaičius atsinaujins iki 3, kas
kart išsukus simbolį „Moneta“. „Laimingųjų vagono sukimų“ metu gali būti aktyvuotos papildomos funkcijos, kurių
dėka galimi didesni laimėjimai.
937.7. Simbolis „xBomb Wild“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus“. Išsukus „xBomb Wild“ simbolį,
jis sprogsta ir aplink save esančius simbolius taip pat pašalina iš būgnų bei padidina laimėjimo daugiklį vienetu
sekančios simbolių griūties galimiems laimėjimams. Visi „xBomb Wild“ simboliai visada sprogsta, išskyrus „Wild
Mining“ funkcijos metu.
937.8. Išsukus 3, 4 arba 5 vienodus simbolius horizontalioje eilėje ir kai nesusidaro laimintis derinys, aktyvuojama
funkcija „Wild Mining“. 3, 4 arba 5 vienodi simboliai atitinkamai suteikia 1, 2 arba 3 „xBomb Wild“ simbolius.“
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