
UAB „Tete-a-tete“ kazino“ 

nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3 

Priedas Nr. 3 

 

1. Alisos nuotykiai („Alice Adventure“)  

1.1. Alisos nuotykiai („Alice Adventure“) - 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  

1.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter katė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

1.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 6 EUR (šeši 

eurai).  

1.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,02 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 10 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 30 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  

1.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

1.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Scatter katė“  Galutinis statymas („Total bet“) x 25  

4x simbolis „Scatter katė“  Galutinis statymas („Total bet“) x 10  

3x simbolis „Scatter katė“  Galutinis statymas („Total bet“) x 5  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 500  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 120  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 120  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 80  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 80  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 60  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 4  

5x simbolis „J“  Statymas („Bet“) x 60  

4x simbolis „J“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „J“  Statymas („Bet“) x 4  

Simbolis „Wild Alice“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter katė“ ir „Bonus 

buteliukas”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau.  

Simboliai „Wild Alice 

x2“,„Wild Alice x3“ ir „Wild 

Alice x5“  

Padaugina laimėjimą iš simbolyje nurodyto skaičiaus.  

1.8. Premijinis lošimas („Bonus game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių 

„Bonus buteliukas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš atsiradusių durų, lošėjas 

laimi nuo 5 iki 15 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu būgnuose atsiradus simboliui „Wild Reel“, jis 

išsiplečia apimdamas visą būgną ir, elgdamasis kaip simbolis „Wild Alice“, padeda lošėjui sudaryti laiminčius 

derinius. 

2. Atmosfera („Ambiance“)  

2.1. Atmosfera („Ambiance“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

2.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter ”, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

2.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 10 EUR 

(dešimt eurų).  

2.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,50 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

2.5. Statymo suma yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

2.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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2.7. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 250,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20,00  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 125,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10,00  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 7,50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5,00  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,50  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 3,00  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,75  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 10,00  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 2,50  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 1,50  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 3,00  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 1,00  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 0,75  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 2,50  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 1,00  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 0,50  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 2,00  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,75  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,35  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 1,50  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,50  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,25  

Simbolis „Wild”  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter ”, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Scatter “  

Statymas („Bet“) x 100,00. Išsukus 5 ar daugiau simbolių (per skirtingus 

sukimus, su ta pačia statymo suma), laimima 5 ar daugiau papildomų 

sukimų (tiek, kiek surinkta „Scatter ” simbolių).  

4x simbolis „Scatter ”  

Statymas („Bet“) x 30,00. Išsukus 5 ar daugiau simbolių (per skirtingus 

sukimus, su ta pačia statymo suma), laimima 5 ar daugiau papildomų 

sukimų (tiek, kiek surinkta „Scatter ” simbolių).  

3x simbolis „Scatter ”  

Statymas („Bet“) x 10,00. Išsukus 5 ar daugiau simbolių (per skirtingus 

sukimus, su ta pačia statymo suma), laimima 5 ar daugiau papildomų 

sukimų (tiek, kiek surinkta „Scatter ” simbolių).  

3. Astrologijos magija („Astro Magic“)  

3.1. Astrologijos magija („Astro Magic“) - 5 būgnų, 9 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

3.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

3.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 18 EUR 

(aštuoniolika eurų).  

3.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin 

value“), pasirinkti nuo 1 iki 9 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

3.5. Statymo suma apskaičiuojama monetų vertę („Coin value“) padauginus iš lošimo linijų skaičiaus 

ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

3.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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3.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 800  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 500  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 450  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 400  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 80  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  



7 
 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus Mėnulis”, „Bonus Saulė“ ir 

„Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Wild”  Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis „Wild”  Statymas („Bet“) x 500  

3x simbolis „Wild”  Statymas („Bet“) x 100  

2x simbolis „Wild”  Statymas („Bet“) x 10  

1x simbolis „Wild”  Statymas („Bet“) x 2  

5x simbolis 

„Scatter”  

Statymas („Bet“) x 1800  

4x simbolis 

„Scatter”  

Statymas („Bet“) x 225  

3x simbolis 

„Scatter”  

Statymas („Bet“) x 45  

2x simbolis 

„Scatter”  

Statymas („Bet“) x 18  

3.8. Momentinis premijinis lošimas („Instant Bonus“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau 

simbolių „Bonus Saulė“, lošėjui atsiveria momentinis premijinis lošimas, kuriame, lošėjas gali laimėti papildomų 

sukimų bei laimėjimo padauginimą.  

3.9. Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims ar daugiau simbolių „Bonus 

Mėnulis“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, sukdamas ratą, lošėjas gali laimėti iki 4950 EUR. 

4. Geriausi dalykai gyvenime („Best Things In Life“)  

4.1. Geriausi dalykai gyvenime („Best Things In Life“) - 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  

4.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter Best Things In Life“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

4.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai).  

4.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,50 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 30 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“).  

4.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

4.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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4.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Scatter Best 

Things In Life“  

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 20 papildomų sukimų  

4x simbolis „Scatter Best 

Things In Life“  

Galutinis statymas („Total bet“) x 10 ir 15 papildomų sukimų  

3x simbolis „Scatter Best 

Things In Life“  

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų  

2x simbolis „Scatter Best 

Things In Life“  

2 papildomi sukimai  

1x simbolis „Scatter Best 

Things In Life“  

1 papildomas sukimas  

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 

EUR: 

5x simbolis„Paplūdimys“  Statymas („Bet“) x 400  

4x simbolis „Paplūdimys“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „Paplūdimys“  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis„Lėktuvas”  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „Lėktuvas”  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „Lėktuvas”  Statymas („Bet“) x 8  

5x simbolis „Jachta”  Statymas („Bet“) x 40  

4x simbolis „Jachta”  Statymas („Bet“) x 15  

3x simbolis „Jachta”  Statymas („Bet“) x 4  

5x simbolis „Automobilis”  Statymas („Bet“) x 25  

4x simbolis „Automobilis”  Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis „Automobilis”  Statymas („Bet“) x 3  

5x simbolis „Žiedas”  Statymas („Bet“) x 20  

4x simbolis „Žiedas”  Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis „Žiedas”  Statymas („Bet“) x 3  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 10  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 5  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 2  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 10  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 4  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 2  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 5  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 4  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 1  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 5  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 3  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 1  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 4  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 3  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 1  

5x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 4  

4x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 2  

3x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 1  

Simbolis „Wild monetos“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Best Things In Life”, 

padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

Sudarydamas laimintį derinį, simbolis “Wild monetos” išsiplečia ir apima visa 

būgną.  

5. Prabangioji Roma („Luxury Rome“)  

5.1. Prabangioji Roma („Luxury Rome“) - 5 būgnų, 9 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  

5.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter koliziejus“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

5.3. Minimali statymo suma – 0,09 EUR (devyni euro centai). Maksimali statymo suma - 18 EUR 

(aštuoniolika eurų).  

5.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2,00 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

5.5. Statymo suma apskaičiuojama monetų vertę („Coin value“) padauginus iš lošimo linijų skaičiaus 

(9) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

5.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
5.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 800  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 500  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 450  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 400  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 80  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 15  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis „Wild 

paukštis“  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus karys ant žirgo”, „Bonus 

šalmas“ ir „Scatter koliziejus“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Wild 

paukštis“  

Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis „Wild 

paukštis“  

Statymas („Bet“) x 500  

3x simbolis „Wild 

paukštis“  

Statymas („Bet“) x 100  

2x simbolis „Wild 

paukštis“  

Statymas („Bet“) x 10  

1x simbolis „Wild 

paukštis“  

Statymas („Bet“) x 2  

5x simbolis „Scatter 

koliziejus”  

Statymas („Bet“) x 1800  

4x simbolis „Scatter 

koliziejus”  

Statymas („Bet“) x 225  

3x simbolis „Scatter 

koliziejus”  

Statymas („Bet“) x 45  

2x simbolis „Scatter 

koliziejus”  

Statymas („Bet“) x 18  

5.8.  Momentinis premijinis lošimas („Instant Bonus“).Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau 

simbolių „Bonus karys ant žirgo“, lošėjui atsiveria momentinis premijinis lošimas, kuriame, lošėjas gali laimėti 

papildomų sukimų bei laimėjimo padauginimą. 

5.9. Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims ar daugiau simbolių „Bonus 

šalmas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, sukdamas ratą, lošėjas gali laimėti iki 4950 EUR. 

6. Milijonas monetų HD („Million Cents HD“)  

6.1. Milijonas monetų („Million Cents“) – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  

6.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

6.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euto centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų).  

6.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“), pasirinkti monetų skaičių linijoje ir paspausti mygtuką Sukti („Spin“).  

6.5. .4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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6.6. Laimėjimo suma priklauso nuo monetų skaičiaus linijoje („Line Bet“) ir monetos vertės. Laimintys 

deriniai ir laimėjimas, kai statymo vertė yra 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas  

5x simbolis „Degantis 7“  50,00  

4x simbolis „Degantis 7“  15,00  

3x simbolis „Degantis 7“  5,00  

5x simbolis „Raudonas 7“  15,00  

4x simbolis „Raudonas 7“  4,00  

3x simbolis „Raudonas 7“  2,00  

5x simbolis „3 BAR“  12,50  

4x simbolis „3 BAR“  3,00  

3x simbolis „3 BAR“  1,50  

5x simbolis „2 BAR“  7,50  

4x simbolis „2 BAR“  2,50  

3x simbolis „2 BAR“  1,25  

5x simbolis „1 BAR“  5,00  

4x simbolis „1 BAR“  2,00  

3x simbolis „1 BAR“  1,00  

5x bet kurie iš simbolių 

„Degantis 7“ ir Raudonas 7“  

150  

4x bet kurie iš simbolių 

„Degantis 7“ ir Raudonas 7“  

1,00  

3x bet kurie iš simbolių 

„Degantis 7“ ir Raudonas 7“  

0,50  

5x simbolis „Vyšnios”  1,50  

4x simbolis „Vyšnios”  1,00  

3x simbolis „Vyšnios”  0,50  

5x bet kurie iš simbolių „3 

BAR“, „2 BAR“, „1 BAR“  

1,00  

4x bet kurie iš simbolių „3 

BAR“, „2 BAR“, „1 BAR“  

0,50  

3x bet kurie iš simbolių „3 

BAR“, „2 BAR“, „1 BAR“  

0,25  

Simbolis „Wild”  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „10“, „0“ ir „00“ padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Wild”  500,00  

4x simbolis „Wild”  250,00  

3x simbolis „Wild”  25,00  

2x simbolis „Wild”  2,50  

1x simbolis „Wild”  0,25  
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Simbolių derinys  Laimėjimas  

5x simbolis „Fortune”  100,00  

4x simbolis „Fortune”  10,00  

3x simbolis „Fortune”  5,00  

2x simbolis „Fortune”  1,00  

6.7. Specialieji simboliai „10“, „0“ ir „00“. Atliekant maksimalų statymą ir išsukus šiuos simbolius, 

laimėjimai suteikiami tokia tvarka: 

Simbolių derinys  Laimėjimas  

10+0+0+0+00 Ant 1-os linijos mokama 1 milijonas centų (10.000 eurų), nežiūrint į monetos vertę. 

Kombinacija 10+0+0+0+00 ant 1-os linijos nėra dauginama iš monetos vertės. 

10+0+0+0+00 Ant 2-20 linijų - mokama 100.000 monetų, padaugintų iš monetos vertės. 

10+0+0+0+0 Mokama 100.000 monetų, padaugintų iš monetos vertės. 

10+0+0+0 Mokama 10.000 monetų, padaugintų iš monetos vertės. 

10+0+0 Mokama 1.000 monetų, padaugintų iš monetos vertės. 

10+0 Mokama 100 monetų, padaugintų iš monetos vertės. 

10 Mokama 10 monetų, padaugintų iš monetos vertės. 

7. Muškietininkai („Musketeer Slot“)  

7.1. Muškietininkai („Musketeer Slot“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

7.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter moteris“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

7.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR 

(vienas šimtas eurų).  

7.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“).  

7.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

7.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
7.7. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,50  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25,00  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 7,50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,00  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 10,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,25  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 7,50  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 3,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,00  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,00  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 4,00  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 2,00  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 1,00  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 2,50  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 1,00  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 0,75  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 1,50  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 0,75  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 0,50  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 1,00  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,75  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,25  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 1,00  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,50  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,25  

Simbolis „Wild pilis”  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter moteris”, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Atsitiktine 

tvarka, nuo vieno iki penkių būgnų gali pavirsti išsiplėtusiais simboliais 

„Wild pilis”, apimančiais visa būgną.  

5x simbolis „Scatter moteris”  Statymas („Bet“) x 2,00 ir 20 papildomų sukimų  

4x simbolis „Scatter moteris”  Statymas („Bet“) x 2,00 ir 15 papildomų sukimų  

3x simbolis „Scatter moteris”  Statymas („Bet“) x 2,00 ir 10 papildomų sukimų  

8. Načas Libras („Nacho Libre“)  

8.1. Načas Libras („Nacho Libre“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

8.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter Nacho Libre“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  



15 
 

8.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 30 EUR 

(trisdešimt eurų).  

8.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,50 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 10 („Line Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

8.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

8.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
8.7. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma yra 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5,00  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 75,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 12,50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,50  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,20  
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5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 75,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 12,50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,50  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 7,50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,50  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 7,50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,50  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 12,00  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 5,00  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 1,00  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 12,00  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 5,00  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 1,00  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 10,00  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 2,50  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 0,50  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 10,00  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 2,50  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,50  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 10,00  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 2,50  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,50  

2x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,20  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Nacho Libre“, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Jei bent vienas „Wild“ 

simbolis pakeičia kitą simbolį laiminčiame derinyje, šis laimėjimas dauginamas iš 

2  
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5x simbolis „Scatter”  Statymas („Bet“) x 500,00 ir papildomi sukimai. Lošėjas pasirenka vieną iš 

variantų: 1) 15 papildomų sukimų, kurių metu išsuktas simbolis „Wild“, jei jis 

sudaro laimintį derinį, išsiplečia ir apima visą būgną; 2) 10 papildomų sukimų, 

kurių metu laimėjimai yra dauginami iš 3.  

4x simbolis „Scatter”  Statymas („Bet“) x 20,00 ir papildomi sukimai. Lošėjas pasirenka vieną iš 

variantų: 1) 15 papildomų sukimų, kurių metu išsuktas simbolis „Wild“, jei jis 

sudaro laimintį derinį, išsiplečia ir apima visą būgną; 2) 10 papildomų sukimų, 

kurių metu laimėjimai yra dauginami iš 3.  

3x simbolis „Scatter”  Statymas („Bet“) x 5,00 ir papildomi sukimai. Lošėjas pasirenka vieną iš variant: 

1) 15 papildomų sukimų, kurių metu išsuktas simbolis „Wild“, jei jis sudaro laimintį 

derinį, išsiplečia ir apima visą būgną; 2) 10 papildomų sukimų, kurių metu 

laimėjimai yra dauginami iš 3.  

9. Raudonasis drakonas („Red Dragon Wild“)  

9.1. Raudonasis drakonas („Red Dragon Wild“) - 5 būgnų, 30 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

9.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

9.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma –7,50 EUR 

(septyni eurai ir penkiasdešimt euro centų).  

9.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,05 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 30 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“).  

9.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

9.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
9.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1500  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 500  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 40  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 400  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis „Wild kovotojas“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Wild raudonas drakonas“, 

„Wild mėlynas drakonas“ ir „Bonus Red Dragon“, padėdamas lošėjui 

sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Sudarydamas laimintį 

derinį, simbolis išsiplečia apimdamas visa būgną.  

5x simbolis „Wild kovotojas“  Statymas („Bet“) x 1500  

4x simbolis „Wild kovotojas“  Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis „Wild kovotojas“  Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis „Wild raudonas 

drakonas“  

Statymas („Bet“) x 1500. Paverčia atsitiktinius simbolius (išskyrus simbolius 

„Wild kovotojas“ ir „Bonus Red Dragon“) į simbolį „Wild mėlynas drakonas“  

4x simbolis „Wild raudonas 

drakonas“  

Statymas („Bet“) x 200. Paverčia atsitiktinius simbolius (išskyrus simbolius 

„Wild kovotojas“ ir „Bonus Red Dragon“) į simbolį „Wild mėlynas drakonas“  

3x simbolis „Wild raudonas 

drakonas“  

Statymas („Bet“) x 50. Paverčia atsitiktinius simbolius (išskyrus simbolius 

„Wild kovotojas“ ir „Bonus Red Dragon“) į simbolį „Wild mėlynas drakonas“  

5x simbolis „Wild mėlynas 

drakonas“  

Statymas („Bet“) x 1500  

4x simbolis „Wild mėlynas 

drakonas“  

Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis „Wild mėlynas 

drakonas“  

Statymas („Bet“) x 50  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Bonus Red 

Dragon“  

Galutinis statymas („Total Bet“) x 15  

4x simbolis „Bonus Red 

Dragon“  

Galutinis statymas („Total Bet“) x 10  

3x simbolis „Bonus Red 

Dragon“  

Galutinis statymas („Total Bet“) x 5  

9.8. Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių 

„Bonus Red Dragon“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, daužydamas dėžutes, lošėjas gali laimėti 

iki 20 papildomų sukimų. Premijinis lošimas baigiasi, kai iš sudaužytos dėžutės pasirodo mėlynas drakonas. 

10. Karališki pinigai („Royal Cash“)  

10.1. Karališki pinigai („Royal Cash“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

10.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

10.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 10 EUR 

(dešimt eurų). 

10.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,2 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 10 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  

10.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

10.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
10.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Karalius“  Statymas („Bet“) x 2000  

4x simbolis „Karalius“  Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis „Karalius“  Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis „Karalienė”  Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis „Karalienė”  Statymas („Bet“) x 150  

3x simbolis „Karalienė”  Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis „Skrynia”  Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis „Skrynia”  Statymas („Bet“) x 100  

3x simbolis „Skrynia”  Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis „Maišai”  Statymas („Bet“) x 200  

4x simbolis „Maišai”  Statymas („Bet“) x 75  

3x simbolis „Maišai”  Statymas („Bet“) x 40  

5x simbolis „Brangenybės”  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Brangenybės”  Statymas („Bet“) x 60  

3x simbolis „Brangenybės”  Statymas („Bet“) x 30  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 100  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 50  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 50  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 50  

4x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 10  

3x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Royal Cash” ir 

simbolius „Wild x2“,„Wild x3“, „Wild x5“ ir „Wild x10”, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Wild“  Statymas („Bet“) x 2000  

4x simbolis „Wild“  Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis „Wild“  Statymas („Bet“) x 50  

Simboliai „Wild x2“,„Wild x3“, „Wild 

x5“ ir „Wild x10”  

Padaugina laimėjimą iš simbolyje nurodyto skaičiaus. Gali 

atsirasti tik penktame būgne.  

5x simbolis „Scatter Royal Cash”  Nuo 36 iki 50 papildomų sukimų (tik išsukus kartu su vienu iš 

simbolių „Wild x2“,„Wild x3“, „Wild x5“ arba „Wild x10”). Papildomų 

sukimų laimėjimai atitinkamai padauginami iš 2, 3, 5 arba 10.  

4x simbolis „Scatter Royal Cash”  Nuo 26 iki 35 papildomų sukimų (tik išsukus kartu su vienu iš 

simbolių „Wild x2“,„Wild x3“, „Wild x5“ arba „Wild x10”). Papildomų 

sukimų laimėjimai atitinkamai padauginami iš 2, 3, 5 arba 10.  

3x simbolis „Scatter Royal Cash”  Nuo 16 iki 25 papildomų sukimų (tik išsukus kartu su vienu iš 

simbolių „Wild x2“,„Wild x3“, „Wild x5“ arba „Wild x10”). Papildomų 

sukimų laimėjimai atitinkamai padauginami iš 2, 3, 5 arba 10.  

2x simbolis „Scatter Royal Cash”  Nuo 10 iki 15 papildomų sukimų (tik išsukus kartu su vienu iš 

simbolių „Wild x2“,„Wild x3“, „Wild x5“ arba „Wild x10”). Papildomų 

sukimų laimėjimai atitinkamai padauginami iš 2, 3, 5 arba 10.  

11. Ra popieriaus ritiniai („Scrolls of Ra“)  

11.1. Ra popieriaus ritiniai („Scrolls of Ra“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  

11.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter scrolls of Ra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

11.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR 

(vienas šimtas eurų).  

11.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“).  

11.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

11.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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11.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 5000  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1000  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 250  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2500  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 750  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1000  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 500  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 125  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 750  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 500  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 200  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 100  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 400  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 200  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 100  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 250  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 75  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 200  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 75  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 25  

5x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 25  

Simbolis „Wild akis”  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter scrolls of Ra“, 

„Bonus Ra“ ir „Bonus papirusas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną 

ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 

EUR:  

5x simbolis „Scatter scrolls of Ra” 500  

4x simbolis „Scatter scrolls of Ra” 200  

3x simbolis „Scatter scrolls of Ra” 100  

2x simbolis „Scatter scrolls of Ra” 40  

 
11.8. Premijinis lošimas „Scrolls Bonus“. 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Bonus 

papirusas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, pasirinkęs vieną iš atsiradusių papirusų, lošėjas gali 

laimėti iki 10 000.  

11.9. Premijinis lošimas „Ra Bonus“. Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių „Bonus 

Ra“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, pasirinkęs 3 skrynias, lošėjas gali laimėti piniginių prizų. 

12. Šaolino sukimas („Shaolin Spin“)  

12.1. Šaolino sukimas („Shaolin Spin“) - 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. 

12.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

12.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma –

12,50 EUR (dvylika eurų ir penkiasdešimt euro centų).  

12.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,10 EUR („Coin 

value“), statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

12.5. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai 

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 3,20  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,00  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 8,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,80  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 4,00  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2,00  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,80  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,60  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,80  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,40  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 1,60  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,80  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 0,40  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 1,00  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 0,60  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 0,20  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 1,00  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 0,60  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 0,20  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 1,00  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 0,60  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 0,20  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,80  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,40  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 0,12  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,80  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,40  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 0,12  

5x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 0,80  

4x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 0,40  

3x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 0,12  

Simbolis „Wild”  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kovotojas”, 

padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

Gali atsirasti 3, 4 ir 5 būgnuose.  

5x simbolis „Scatter kovotojas”  Statymas („Bet“) x 10 ir 20 papildomų sukimų. Papildomų sukimų 

laimėjimai dauginami iš 3.  

4x simbolis „Scatter kovotojas”  Statymas („Bet“) x 6 ir 15 papildomų sukimų. Papildomų sukimų 

laimėjimai dauginami iš 3.  

3x simbolis „Scatter kovotojas”  Statymas („Bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų 

laimėjimai dauginami iš 3.  

13. Paranormalūs reiškiniai („Paranormal Activity“)  

13.1. Paranormalūs reiškiniai („Paranormal Activity“) - 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį simbolių derinį.  
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13.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter ranka“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

13.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 6 EUR 

(šeši eurai).  

13.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,2 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Galutinė statymo suma lygi monetų vertei padaugintai iš 30 („Bet“).  

13.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 500  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 120  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 400  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 40  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 80  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 30  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 250  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 70  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 60  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 125  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 25  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 15  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 80  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 15  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus” ir „Scatter ranka“, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis 

„Scatter ranka”  

Statymas („Bet“) x 750  

4x simbolis 

„Scatter ranka”  

Statymas („Bet“) x 300  

3x simbolis 

„Scatter ranka”  

Statymas („Bet“) x 90  

13.6. Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Bonus“, 

lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, sukdamas ratą, lošėjas gali laimėti vieną iš šių laimėjimų:  

13.6.1. neribotas papildomų sukimų skaičius, kurie baigiasi laimėjus penkis kartus;  

13.6.2. 10 papildomų sukimų, kuriuose papildomai atsiranda simbolių „WIld“, apimančių visą būgną;  

13.6.3. 15 papildomų sukimų, kurių metu galima išsukti daugiau „Wild“ simbolių;  

13.6.4. laimėjimą, kuris padauginamas iš monetų vertės, pasirinktos atliekant sukimą. 

14. Vyšnių trijulė („Cherry Trio“)  

14.1. Vyšnių trijulė („Cherry Trio“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

14.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

14.3. Minimali statymo suma – 0,05 EUR (penki euro centai). Maksimali statymo suma – 5 EUR (penki 

eurai).  

14.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

14.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir lošimo linijų („Lines“) sandaugai ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

14.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
14.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

9x simbolis „Wild vyšnios”  Monetos vertė („Coin Value“) x 1000  

3x simbolis „Wild vyšnios”  Monetos vertė („Coin Value“) x 100  

3x simbolis „Deimantas“  Monetos vertė („Coin Value“) x 70  

3x simbolis „Raudonas 7“  Monetos vertė („Coin Value“) x 50  

3x simbolis „Auksinis 7“  Monetos vertė („Coin Value“) x 30  

3x simbolis „Mėlynas 7“  Monetos vertė („Coin Value“) x 20  

3x simbolis „3 BAR“  Monetos vertė („Coin Value“) x 10  

3x simbolis „2 BAR“  Monetos vertė („Coin Value“) x 5  

3x simbolis „1 BAR“  Monetos vertė („Coin Value“) x 3  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

Simbolis „Wild vyšnios”  Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. Jei 3 simboliai „Wild vyšnios” išsisuka tame pačiame 

būgne, lošėjas laimi 2 papildomus sukimus, kurių metu simboliai „Wild 

vyšnios” išlieka savo vietose. Jei 6 simboliai išsisuka apimdami du būgnus, 

lošėjas laimi 1 papildomą sukimą, kurio metu simboliai „Wild vyšnios” išlieka 

savo vietose.  

 

15. Super greitas ir karštas („Super Fast Hot Hot“)  

15.1. Super greitas ir karštas („Super Fast Hot Hot“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

15.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

15.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR 

(vienas šimtas dvidešimt penki eurai).  

15.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,50 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 10 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  

15.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

15.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
15.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Arbūzas“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Arbūzas“  Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis „Arbūzas“  Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis „Citrina“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Citrina“  Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis „Citrina“  Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis „Vynuogės“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Vynuogės“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „Vynuogės“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „Bananai“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Bananai“  Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis „Bananai“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „Vyšnios“  Statymas („Bet“) x 125  

4x simbolis „Vyšnios“  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „Vyšnios“  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „Apelsinas”  Statymas („Bet“) x 125  

4x simbolis „Apelsinas”  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „Apelsinas”  Statymas („Bet“) x 10  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 100  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis „Wild”  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti 

vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“) x 20  

2x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“) x 2. Du simboliai pirmame būgne suteikia 2 papildomus 

sukimus, kurių metu pirmasis būgnas, simboliai „Deimantas“ ir„Wild” išlieka savo 

vietose.  

3 ar daugiau simbolių 

„Scatter”  

10 papildomų sukimų, kurių metu išsukus laimintį derinį kartu su vienu simboliu 

„Wild”, laimėjimas dauginamas iš 2; išsukus laimintį derinį kartu su dvejais 

simboliais „Wild”, laimėjimas dauginamas iš 4; išsukus laimintį derinį kartu su 

trimis simboliais „Wild”, laimėjimas dauginamas iš 8.  

16. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“)  

16.1. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

16.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

16.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR 

(vienas šimtas dvidešimt penki eurai).  

16.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,50 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 10 („Line Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  

16.5. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Line Bet“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 

atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  

16.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
16.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 40  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 125  

4x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „A“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 125  

4x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 30  

3x simbolis „K“  Statymas („Bet“) x 15  

5x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „Q“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „J”  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „10“  Statymas („Bet“) x 5  

5x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 100  

4x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 20  

3x simbolis „9“  Statymas („Bet“) x 5  

Simbolis Wild  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Rango“, padėdamas lošėjui 

sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis Wild  

Statymas („Bet“) x 150  

4x simbolis Wild  

Statymas („Bet“) x 50  

3x simbolis Wild  

Statymas („Bet“) x 20  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

2x simbolis Wild  

Statymas („Bet“) x 2  

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50. Du simboliai pirmame būgne suteikia 2 papildomus 

sukimus, kurių metu pirmas būgnas bei simboliai „Wild” išlieka savo vietose.  

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 20  

2x simbolis  

Statymas („Bet“) x 2  

3 ar daugiau simbolių 

„Scatter Rango”  

10 papildomų sukimų  

17. „3 kerintys žavesiai” („3 Charms Crush”)  

17.1. „3 kerintys žavesiai” („3 Charms Crush“) – 5 būgnų, 5 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  

17.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

17.3. Minimali statymo suma – 0,05 EUR (penki euro centai). Maksimali statymo suma –5 EUR (penki 

eurai).  

17.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

17.5. Statymo dydis 5 monetos, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 5 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

17.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

17.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas 

X3 X4 X5 

 

Statymas („Bet“) x 1 Statymas („Bet“) x 3 Statymas („Bet“) x 10 

 

Statymas („Bet“) x 2 Statymas („Bet“) x 5 Statymas („Bet“) x 15 

 

Statymas („Bet“) x 5 Statymas („Bet“) x 10 Statymas („Bet“) x 25 

 

  
5-toje laimėjimo linijoje 
Statymas („Bet“) x 500 
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18. „Vabalas brangakmenis” („Beetle Jewels”)  

18.1. „Vabalas brangakmenis” („Beetle Jewels“) - 5 būgnų 10 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  

18.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

18.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma –10 EUR 

(dešimt eurų).  

18.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

18.5. Statymo dydis 10 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 10 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

18.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

     

     
6 7 8 9 10 

     

 
18.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X2 X3 X4 X5 

 

- 20 200 2000 

 

10 100 1000 5000 

 

5 40 400 2000 

 

5 30 100 750 

 

5 30 100 750 

 

- 5 40 150 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X2 X3 X4 X5 

 

- 5 40 150 

 

- 5 25 100 

 

- 5 25 100 

 

- 5 25 100 

 

18.8. Laimėjimo linijoje pasirodę 3, 4 ar 5 simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

19. „Pinigų kupranugaris” („Cash Camel”) 

19.1. „Pinigų kupranugaris” („Cash Camel“) - 5 būgnų 20 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  

19.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

19.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –20 EUR 

(dvidešimt eurų).  

19.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

19.5. Statymo dydis 20 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 20 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

19.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

  

 

  

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 
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16 17 18 19 20 

     

 
19.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

30 100 500 

 

20 80 300 

 

15 60 200 

 

10 50 150 

 

8 30 100 

 

7 20 80 

 

5 10 50 

 

5 10 50 

 

5 10 50 

 

19.8. 3 ar daugiau  simboliai pasirodę bet kurioje būgnų vietoje suteikia nemokamus sukimus. 
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Simbolis 

Nemokami sukimai 
suteikiami pagrindinio 

lošimo metu 

X3 X4 X5 

 

10 20 30 

 

19.9. Nemokamų sukimų metu pasirodęs  simbolis bet kurioje būgnų vietoje suteikia papildomus 

nemokamus sukimus. 

 

Simbolis 

Nemokami sukimai suteikiami nemokamų 
sukimų metu 

X1 X2 X3 X4 X5 

 

1 2 10 20 30 

 

19.10.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

19.11. Nemokamų sukimų metu trečiame būgne pasirodęs  simbolis padidina laimėjimo 

daugybą 1 lygiu, bet ne daugiau kaip iki galimo maksimalaus – 10. 

19.12. Pagrindinio lošimo metu trečiame būgne pasirodęs  simbolis suteikia kaktuso premijinį 

lošimą. 

 

20. „Aitrus aitrus smūgis” („Chilli Chilli Bang Bang)  

20.1. „Aitrus aitrus smūgis” („Chilli Chilli Bang Bang“) – 5 būgnų 20 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį.  

20.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

20.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 20 EUR 

(dvidešimt eurų).  

20.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

20.5. Statymo dydis 20 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 20 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

20.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 
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6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 

     

 
16 17 18 19 20 

     

 
20.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

20 40 200 

 

15 30 150 

 

15 30 150 

 

10 20 100 

 

5 10 40 

 

5 10 30 

 

5 10 20 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

5 10 15 

 

20.8. 3  simboliai inicijuoja premijinį ratą. Šie simboliai atsiranda tik ant 1, 3 ir 5 būgno bei taip 

pat suteikia laimėjimą: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X2 X3 

 

20 40 

 

20.9.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

20.10.  simbolis pasirodęs 1 ir 3 būgne inicijuoja 5-to būgno sukimą, kurio metu gali būti suteiktas 

laimėjimo daugiklis arba 3-čias  simbolis. 

20.11. Premijinis ratas parenka nemokamų sukimų rūšį ir jų kiekį. 

21. „Krištolo klanai” („Crystal Clans”)  

21.1. „Krištolo klanai” („Crystal Clans“) - 5 būgnų 50 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

21.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

21.3. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 500 

EUR (penki šimtai eurai).  

21.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“).  

21.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

     

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 
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16 17 18 19 20 

     

 
21 22 23 24 25 

     

 
26 27 28 29 30 

     

 
31 32 33 34 35 

     

 
36 37 38 39 40 

     

 
41 42 43 44 45 

     

 
46 47 48 49 50 

     

 
21.6. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

500 2000 20000 

 

500 1500 10000 

 

500 1000 3000 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

400 750 2000 

 

300 600 1500 

 

150 300 1000 

 

150 300 1000 

 

150 300 1000 

 

50 100 500 

 

50 100 500 

 

50 100 500 

 

500 2000 20000 

 

21.7.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , , ,  ir , siekiant 

sudaryti laimintį derinį. 

21.8. 5 būgne pasirodžius bent vienam iš , ,  ir  simbolių, laimėjimas 

dauginamas iš simbolyje nurodyto koeficiento.  

21.9. Nuo 2 iki 5 Jėgos kristalų  simbolių einančių iš eilės, pradedant pirmuoju būgnu, suteikia 

nemokamų sukimų: 
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Simbolis 
Nemokami sukimai 

X2 X3 X4 X5 

 

10 – 15 16 – 25 26 – 35 36 – 50 

 

  

22. „Dviguba diskoteka” („Disco Double”) 

22.1. „Dviguba diskoteka” („Disco Double“) – 5 būgnų 20 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

22.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

22.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 20 EUR 

(dvidešimt eurų).  

22.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

22.5. Statymo dydis 20 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 20 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

22.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

     

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 

     

 
16 17 18 19 20 

     

 
22.7. Laimintys deriniai: 

 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

700 5000 10000 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

20 200 2500 

 

80 160 800 

 

60 120 600 

 

40 80 400 

 

20 40 200 

 

20 40 200 

 

10 20 100 

 

10 20 100 

 

10 20 100 

 

22.8.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

22.9. 3 ar daugiau  simbolių pasirodę bet kurioje būgnų vietoje suteikia 10 nemokamų sukimų. 

Nemokamų sukimų metu nesuteikiami papildomi nemokami sukimai. 

22.10. Nemokamų sukimų metu trečiajame būgne iškritęs veidrodinis kamuolys  padvigubina 

esamą bendrą laimėjimą. 
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23. „Karštas smūgis” („Hot Shots”)  

23.1. „Karštas smūgis” („Hot Shots“) – 5 būgnų 243 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

23.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

23.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 

125 EUR (vienas šimtas dvidešimt penki eurai).  

23.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“).  

23.5. Statymo suma yra atvaizduojama laukelyje pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

23.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

4 X Atlikto 
statymo 
suma  

+ 
10 

Nemokamų 
sukimų 

6 X Atlikto 
statymo 
suma  

+ 
15 

Nemokamų 
sukimų 

10 X Atlikto 
statymo 
suma  

+ 
20 

Nemokamų 
sukimų 

 

125 400 2500 

 

100 250 1000 

 

100 250 500 

 

50 100 200 

 

50 100 200 

 

25 75 125 

 

25 75 125 

 

25 75 125 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

15 50 100 

 

15 50 100 

 

15 50 100 

 
23.7. Nemokamų sukimų metu laimėjimai trigubinami. 

23.8.  gali pasirodyti 3,4 ir 5 būgne. Šis simbolis gali pakeisti visus simbolius išskyrus „Scatter“ 

simbolį. 

 

24. „Karštas sukimas” („Hot Spin”) 

24.1. „Karštas sukimas” („Hot Spin“) – 5 būgnų 20 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

24.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

24.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 20 EUR 

(dvidešimt eurų).  

24.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

24.5. Statymo dydis 20 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 20 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

24.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

     

 
6 7 8 9 10 

    

 

 
11 12 13 14 15 
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16 17 18 19 20 

 

    

 
24.7. Laimintys deriniai: 

 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X2 X3 X4 X5 

 

2 40 100 500 

 

2 40 100 500 

 

- 20 80 300 

 

- 20 80 300 

 

- 10 60 200 

 

- 8 40 100 

 

- 4 10 50 

 

- 4 10 50 

 

- 4 10 50 

 

24.8.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 
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24.9. 3  simboliai pasirodę 1, 3 ir 5 būgne suteikia „Karšto rato“ („Hot Wheel“) sukimą. Hot 

Wheel sukimą suteikia iki 15 nemokamų sukimų su papildoma funkcija. 

 

25. „Jokerių šūsnis” („Joker Stacks”)  

25.1. „Jokerių šūsnis” („Joker Stacks“) – 5 būgnų 15 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

25.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

25.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (penkiolika euro centų). Maksimali statymo suma – 15 EUR 

(penkiolika eurų).  

25.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

25.5. Statymo dydis 15 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 15 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

25.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

  
 

25.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

30 70 150 

 

20 50 125 

 

15 40 100 

 

10 30 80 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

7 15 40 

 

7 15 40 

 

7 15 40 

 

25.8. 3  simboliai pasirodę 1, 3 ir 5 būgnuose suteikia 15 nemokamų sukimų. 

25.9.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

 

26.  „Loki legenda” („Legends of Loki”) 

26.1. „Loki legenda” („Legends of Loki“) - 5 būgnų 20 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

26.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

26.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –20 EUR 

(dvidešimt eurų).  

26.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

26.5. Statymo dydis 20 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 20 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

26.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

    

 

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 
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16 17 18 19 20 

     

 
26.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

3 X Atlikto 
statymo 
suma  

+ 
10 

Nemokamų 
sukimų 

5 X Atlikto 
statymo 
suma  

+ 
10 

Nemokamų 
sukimų 

10 X Atlikto 
statymo 
suma  

+ 
10 

Nemokamų 
sukimų 

 

50 100 500 

 

30 60 250 

 

25 50 200 

 

20 40 160 

 

15 30 120 

 

10 25 80 

 

10 20 80 

 

5 10 40 

 

5 10 40 
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26.8.  simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolį. 

27. „Longwei paslaptis” („Mystery of LongWei”) 

27.1. „Longwei paslaptis” („Mystery of LongWei“) - 5 būgnų 40 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  

27.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

27.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 40 

EUR (keturiasdešimt eurų).  

27.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

27.5. Statymo dydis 40 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 40 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

27.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 
 

27.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

50 200 1000 

 

50 200 500 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

25 100 400 

 

25 100 400 

 

20 75 250 

 

20 75 250 

 

5 50 150 

 

5 50 150 

 

5 20 100 

 

5 20 100 

 

5 20 100 

 

5 20 100 

 

27.8. Laimėjimo linijoje pasirodę  simboliai suteikia nemokamų sukimų 

Simbolis 
Nemokami sukimai 

X3 X4 X5 

 

10 20 30 
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27.9. Pirmame būgne pasirodęs  suteiks iki 4 Drakono milžiniškų sukimų. 

27.10.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus  ir , siekiant sudaryti laimintį 

derinį. 

 

28. „Suk arba Šok” („Spin Or Reels HD”) 

28.1. „Suk arba Šok” („Spin Or Reels HD“) - 5 būgnų 20 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

28.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

28.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 40 

EUR (keturiasdešimt eurų).  

28.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“).  

28.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

  

 

  

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 

     

 
16 17 18 19 20 

     

 
28.6. Laimintys deriniai: 

 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

600 1200 25000 

 

150 300 1500 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

60 120 600 

 

30 60 150 

 

15 30 80 

 

20 40 80 

 

15 30 60 

 

10 20 40 

28.7. Atsitiktiniu metu suteikiamas Specialus premijinis lošimas, kurio metu sukeikiami nemomai 

sukimai Laimės rate. 

29. „Aukso kalnai” („Stacks O'Gold”) 

29.1. „ Aukso kalnai” („Stacks O'Gold“) - 5 būgnų 34 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  

29.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

29.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma –20 EUR 

(dvidešimt eurų).  

29.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

29.5. Statymo dydis 20 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 20 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

29.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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29.7. Laimintys deriniai: 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

20 40 200 

 

15 30 100 

 

10 25 75 

 

8 20 50 

 

5 15 40 

 

3 10 30 

 

2 5 20 

 

29.8. 3  simboliai pasirodę 1, 3 ir 5 būgnuose suteikia 15 nemokamų sukimų. 

29.9.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

 

30. „Super greitai ir karštai” („Super Fast Hot Hot Respin”)  

30.1. „Super greitai ir karštai” („Super Fast Hot Hot Respin“) - 5 būgnų 25 laiminčių linijų lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

30.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

30.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 25 

EUR (dvidešimt penki eurai).  

30.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

30.5. Statymo dydis 25 monetos, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 25 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

30.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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1 2 3 4 5 

     

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 

     

 
16 17 18 19 20 

     

 
21 22 23 24 25 

     

 
30.7. Laimintys deriniai: 

 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X2 X3 X4 X5 

 

2 20 50 150 

 

- 20 50 150 

 

- 20 50 150 

 

- 15 40 150 

 

- 15 40 150 

 

- 10 30 125 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X2 X3 X4 X5 

 

- 10 30 125 

 

- 5 20 100 

 
 

30.8. 2  simboliai pasirodę pirmame būgne inicijuoja 2 nemokamus sukimus, kurių metu  

ir simboliai lieka savo vietose. 

30.9. 3 ar daugiau simbolių pasirodę bet kuriose būgnų vietose suteikia 10 nemokamų sukimų.  

30.10.  pakeičia visus simbolius, išskyrus  ir , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

Jei  simbolis pakeičia  simbolį, tai nemokami sukimai nesuteikiami. 

30.11. 5  simboliai suteikia lošimo ekrane nurodyto dydžio laimėjimą. 

31.  „Dalai Panda” („The Dalai Panda”)  

31.1. „Dalai Panda” („The Dalai Panda“) – 2 rinkinių po 3 būgnus su 27 laiminčiomis linijomis lošimas, 

kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

31.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

31.3. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 30 EUR 

(trisdešimt eurų).  

31.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

31.5. Statymo dydis 30 monetų, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 30 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

31.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“) 

31.7. Laimintys deriniai: 

Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 X6 

 

50 150 250 500 

 

40 100 175 350 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 X6 

 

30 80 125 250 

 

20 60 100 200 

 

20 50 75 150 

 

10 40 50 100 

 

10 30 40 75 

 

5 20 25 50 

 

5 15 20 40 

 

31.8. 3 ar daugiau ekrane pasirodžiusių  simbolių suteikia nemokamų sukimų. Nemokamų 

sukimų metu gali būti suteikti papildomi nemokami sukimai: 

Simbolis 
Nemokami sukimai 

X2 X3 X4 X5 X6 

 

+2 +5 +10 +25 +50 

 
Nemokamų sukimų metu būgnų rinkiniai sujungiami į vieną 6 būgnų rinkinį su 729 laiminčiomis 

linijomis bet kuriami kryptimi. 
 

Taip  simbolis pagrindiniame lošime gali sudaryti laimintį derinį: 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X4 X5 X6 

 

300 600 1000 

 

31.9.  simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus , siekiant sudaryti laimintį derinį. 

31.10. Būgnų rinkiniai gali būti sujungti ir taip sudaryti vieną 6 būgnų rinkinį, jei galimi didesni 

laimėjimai, su 729 laiminčiomis linijomis bet kuriami kryptimi. 

 

32. „Karalius” („The King”) 

32.1. „Karalius” („The King“) - 5 būgnų 25 laiminčių linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

32.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

32.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 25 

EUR (dvidešimt penki eurai).  

32.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

32.5. Statymo dydis 25 monetos, o statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir 25 monetų 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  

32.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
1 2 3 4 5 

     

 
6 7 8 9 10 

     

 
11 12 13 14 15 

     

 
16 17 18 19 20 

     

 
21 22 23 24 25 

     

 
32.7. Laimintys deriniai: 
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Simbolis 
Laimėjimas monetomis 

X3 X4 X5 

 

50 250 500 

 

40 200 400 

 

25 150 300 

 

20 100 200 

 

15 50 150 

 

10 40 100 

 

10 40 100 

 

5 10 50 

 

5 10 50 

 

32.8. 3  simboliai pasirodę 1, 3 ir 5 būgnuose suteikia 8 Karališkus sukimus. 

32.9. 5 ar daugiau  simbolių inicijuoja pinigų rato pakartotinį sukimą. Pakartotini sukimai tęsis 

tol, kol ekrane nebeliks  simbolių.  

32.10. „Wild“ simbolis  gali pakeisti visus simbolius išskyrus  ir  simbolius. 
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33. „Dvidešimt vienas” („Blackjack”) 

33.1. Tai klasikinis žaidimas „Dvidešimt vienas“ („BlackJack“). 

33.2. Norėdami pradėti žaidimą, pirmiausia atlikite statymą (statoma suma). Norėdami atlikti statymą, 

spustelėkite / bakstelėkite žetonų krūvą, kad pasirinktumėte norimą vertę, ir tada spustelėkite / bakstelėkite 

statymo sritis, kad žetonas būtų padėtas ant stalo. Po kiekvieno spustelėjimo / bakstelėjimo padedamas vienas 

žetonas. Vienam statymui galite padėti tiek žetonų, kiek tik norite, bet turėkite omenyje, kad statomos sumos 

vertė turimoms kortoms negali viršyti maksimalių lentelėje nurodytų ribų, ir jūsų likutis turi būti pakankamas 

šiai vertei padengti. 

33.3. Po to, kai atliksite statymą, galėsite pasirinkti šias parinktis: 

33.3.1. DALINTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DALINTI po to, kai atliksite savo statymą, kad 

pradėtumėte žaidimą. 

33.3.2. IŠVALYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką IŠVALYTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite 

atšaukti savo dabartinį statymą ir pateikti kitą statymą. 

33.3.3. ATSTATYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką ATSTATYTI prieš pradėdami žaidimą, jei 

norite atšaukti savo paskutinį atliktą veiksmą. 

33.3.4. DVIGUBINTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DVIGUBINTI prieš pradėdami žaidimą, jei 

norite padvigubinti savo dabartinį statymą (statomą sumą). 

33.4. Po to, kai žaidimas prasidės ir jūs gausite savo pirmąsias dvi kortas, galėsite pasirinkti šias 

parinktis, priklausomai nuo pateiktų situacijų: 

33.4.1. PATAIKYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką PATAIKYTI , jei norite gauti dar vieną kortą. 

33.4.2. SUSTOTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką SUSTOTI , jei esate patenkintas savo 

dabartiniu raundu ir norite baigti žaidimą Kai spustelėsite / bakstelėsite šį mygtuką, krupjė parodys savo 

paslėptą kortą ir, jei reikės, ištrauks kitas kortas. 

33.4.3. DVIGUBINIMAS – gavę pirmąsias dvi kortas, spustelėkite / bakstelėkite mygtuką 

DVIGUBINIMAS, kad padvigubintumėte savo statymą. Jūs gausite trečią atidengtą kortą ir krupjė parodys 

savo paslėptą kortą ir, jei reikės, ištrauks kitas kortas. Atminkite, kad jei naudosite šį mygtuką, negalėsite gauti 

daugiau kortų dabartiniam raundui. Dvigubinimo parinktis yra galima tik pirmosioms dviem kortoms. Po 

padalijimo dvigubinimo parinktis taip pat yra galimas tik pirmosioms dviem kiekvieno raundo kortoms. 

33.4.4. PADALINTI – jei jūsų pagrindiniam raundui naudojamų dviejų pirmųjų kortų vertė yra tokia pati, 

galite naudoti mygtuką PADALINTI , kad jas padalytumėte dviem skirtingiems raundams. Kiekvienam iš dviejų 

raundų naudojama viena iš pagrindinio raundo kortų ir nauja korta, gauta po padalijimo. Atkreipkite dėmesį, 

kad antroji korta kiekvienam raundui yra gaunama tada, kai tas raundas tampa tuo metu žaidžiamu raundu. 

33.4.5. Kiekvieną raundą jūs žaidžiate atskirai, ir tuo metu žaidžiamas raundas yra pažymimas. 

33.4.6. Pasirinkus šią parinktį vienam raundui naudojamas jūsų pradinis statymas, o kitam raundui 

naudojamas naujas statymas, kuris lygus pradiniam statymui, atskaitytam iš jūsų balanso. Dabar šiems abiem 

raundams turite tokios pačios vertės statymus. 

33.4.7. Kiekvienam raundui galite prašyti tiek kortų, kiek tik norite, kai tas raundas yra būtent tuo metu 

žaidžiamas raundas, jei tik jų vertė neviršija 21. Tačiau jei padalysite du tūzus, jūs iškart gausite naują kortą 

kiekvienam iš dviejų naujų raundų ir jums nebus leidžiama prašyti kitų kortų (bet kuriam iš dviejų naujų raundų). 

33.4.8. Atminkite, kad po padalijimo tūzas ir dešimties taškų vertės korta yra įskaičiuojama kaip 21 ir 

nėra laikoma „Juoduoju valetu“. Vienoje statymų zonoje galite atlikti tik vieną padalijimą. 

33.4.9. DRAUDIMAS – galite nuspręsti atlikti „draudimo“ statymą, kai krupjė atversta korta yra tūzas. 

Tai reiškia, kad jūs užtikrinsite, kad neprarasite viso statymo, jei krupjė gaus „Juodąjį valetą“ atlikdamas kitą 

draudimo statymą, kurio vertė yra lygi pusei jūsų statymo vertės. Draudimo parinktis yra galima tik tuo atveju, 

jei neturite „Juodojo valeto“. Jei turite „Juodąjį valetą“, o krupjė atversta korta yra tūzas, jūsų bus paprašyta 

„LYGIŲ PINIGŲ“. 

33.4.10. Jei krupjė turi tūzą ir dešimties taškų vertės kortą, jūs prarasite pradinį statymą, bet laimėsite 

2:1 draudimo statymo. 

33.4.11. Jei krupjė neatversta korta nėra dešimties taškų vertės korta, jūs prarasite draudimo statymą. 

Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite padalyti arba padvigubinti po to, kai atliekate draudimo statymą. 

33.4.12. LYGŪS PINIGAI – jūs galite pasirinkti „LYGIUS PINIGUS“, kai turite „Juodąjį valetą“, o krupjė 

atversta korta yra tūzas. Jei paimsite „LYGIUS PINIGUS“, jūs laimėsite 1:1 pagal savo pradinį statymą ir 

baigsite žaidimą. Net jei krupjė turi „Juodąjį valetą“, laikoma, kad jūs laimėjote, o ne sužaidėte lygiosiomis. 

33.5. Visi laimėjimai yra pridedami prie balanso, ir jūs turite galimybę: 

33.5.1. atlikite tokį patį statymą kaip ir ankstesniame žaidime: spustelėkite / bakstelėkite mygtuką 

PAKARTOTINIS ir tęskite atlikdami 2 žingsnį; 

33.5.2. atlikite tokį patį statymą kaip ir ankstesniame žaidime ir išdalykite kortas: spustelėkite / 

bakstelėkite mygtuką PAKARTOTINIS STATYMAS ir tęskite atlikdami 3 žingsnį. 
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33.6. Visos kortos yra keturių rūšių: Pikai, būgnai, širdys ir kryžiai. Visos rūšys turi vienodą vertę. 

Korta Kortos vertė 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

Valetas 10 

Dama 10 

Karalius 10 

Tūzas 1 arba 11 

______________ 


