
UAB „Tete-a-tete“ kazino“ 

nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3 

Priedas Nr. 4 

 

1. Didelis blogas vilkas („Big Bad Wolf”) 

1.1. Didelis blogas vilkas („Big Bad wolf“) – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  

1.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje.  

1.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 

EUR (šimtas dvidešimt penki eurai).  

1.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Statymo suma („Bet per line“) yra lygi galutinio statymo 

sumai („Total bet“) padalintai iš lošimo linijų skaičiaus („Bet lines“) ir yra naudojama apskaičiuojant laimėjimą.  

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

 
1.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 300 

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 150 

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 25 

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 250 

4x simbolis  

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

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15 

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 250 

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 100 

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15 

5x simbolis  

Statymas („Bet“) x 200 

4x simbolis  

Statymas („Bet“) x 50 

3x simbolis  

Statymas („Bet“) x 15 

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

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

3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 5 

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

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

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 75 

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

3x simbolis „J” Statymas („Bet“) x 5 

5x simbolis „10” Statymas („Bet“) x 75 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

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

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

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 

vilkas“ („Wolf Scatter“) ir „Mėnulis“, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

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

4x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 250 

3x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 50 

2x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 5 

3 arba daugiau simbolių 
„Scatter vilkas“ („Wolf 

Scatter“) 

Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų sukimų. 
Papildomų sukimų metu vėl išsukus 3 arba daugiau 

simbolių „Scatter vilkas“ („Wolf Scatter“), laimima dar 
10 papildomų sukimų. 

3x simbolis „Mėnulis“ (tik 
papildomų sukimų metu) 

Papildomų sukimų metu surinkus 3 simbolius „Mėnulis“ 
(gali būti išsukti per kelis sukimus), laimimi 2 papildomi 

sukimai. 

6x simbolis „Mėnulis“ (tik 
papildomų sukimų metu) 

Papildomų sukimų metu surinkus 6 simbolius „Mėnulis“ 
(gali būti išsukti per kelis sukimus), laimimi 2 papildomi 

sukimai, kurių laimėjimai dvigubinami 

 
1.7. „Atsikratantys būgnai“ („Swooping reels”) funkcija. Išsukus bet kurį laimingą derinį, atsitiktine 

tvarka iš būgnų pašalinami keli laimingą derinį sudarę simboliai, o į jų vietas sukrenta virš jų buvę simboliai. 

Funkcija baigiasi, kai simboliai nebesudaro laimingo derinio.  

1.8. „Atsikratantys būgnai“ („Swooping reels“) funkcijos metu, išsukus bet kuriuos du laiminčius 

derinius iš eilės, simbolis  virsta simboliu „Wild“. Išsukus keturis laimingus derinius iš eilės, simbolis 

 taip pat virsta simboliu „Wild“. Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės, simbolis  taip pat virsta 

simboliu „Wild“. 

2. Krištolinė karalienė („Crystal Queen”) 

2.1. Krištolinė karalienė („Crystal Queen“) - 5 būgnų, 20-56 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

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

papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 

2.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

2.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

suma 1 EUR: 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis  

5,00  

4x simbolis  

1,50  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

4,00  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis  

3,00  
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Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis  

2,40  

4x simbolis  

0,60  

3x simbolis  

0,30  

5x simbolis „A“  1,60  

4x simbolis „A“  0,40  

3x simbolis „A“  0,20  

5x simbolis „K“  1,60  

4x simbolis „K“  0,40  

3x simbolis „K“  0,20  

5x simbolis „Q“  1,20  

4x simbolis „Q“  0,40  

3x simbolis „Q“  0,20  

5x simbolis „J”  1,20  

4x simbolis „J”  0,40  

3x simbolis „J”  0,20  

5x simbolis „10”  1,20  

4x simbolis „10”  0,40  

3x simbolis „10”  0,20  

Simbolis „Wild“  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus Scatter“ ir 

simbolį „Spreading Wild“ , padėdamas lošėjui 
sudaryti laimintį derinį.  
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Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis „Wild“  

5,00  

4x simbolis „Wild“  

1,50  

3x simbolis „Wild“  

0,50  

Simbolis „Spreading Wild“  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“, 
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. Išsukus šį simbolį, 
aplink jį atsiranda nuo 1 iki 5 papildomų simbolių „Wild“

.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  
10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu lošimas tampa 
56 linijų.  

 
2.7. Išsukus bet kurį laimintį derinį, šį derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietas sukrenta simboliai, 

buvę virš jų. Ši funkcija tęsiasi tol, kol nebesusidaro laiminčių derinių. Po pirmojo simbolių pašalinimo ir naujų 

simbolių sukritimo į jų vietas, susidarius naujam laimingam deriniui, laimėjimas dauginamas iš 2; po antrojo, 

laimėjimas dauginamas iš 3; po trečiojo, laimėjimas dauginamas iš 5.  

3. Drakono šventykla („Dragon Shrine”) 

3.1. Drakono šventykla („Dragon Shrine“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

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

papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 

3.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 

3.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

suma 2 EUR: 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis  

2,50  

4x simbolis  

1,20  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  
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Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis  

1,50  

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis  

1,00  

4x simbolis  

0,60  

3x simbolis  

0,30  

5x simbolis „A“  0,80  

4x simbolis „A“  0,50  

3x simbolis „A“  0,30  

5x simbolis „K“  0,70  

4x simbolis „K“  0,40  

3x simbolis „K“  0,20  

5x simbolis „Q“  0,70  

4x simbolis „Q“  0,40  

3x simbolis „Q“  0,20  

5x simbolis „J”  0,60  

4x simbolis „J”  0,30  

3x simbolis „J”  0,10  

5x simbolis „10”  0,50  
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Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

4x simbolis „10”  0,20  

3x simbolis „10”  0,10  

5x simbolis  

20,00  

4x simbolis  

4,00  

3x simbolis  

2,00  

2x simbolis  

0,30  

5x simbolis  

6,00 

4x simbolis  

2,00 

3x simbolis  

1,00 

2x simbolis  

0,20 

 

3.7. Išsukus simbolius „Drakonas“ („Dragon“)  taip, kad jie apimtų visą pirmąjį būgną, lošėjas 

laimi 3 papildomus sukimus, kurių metu visi simboliai „Drakonas“ („Dragon“) ir „Wild“ išlieka savo vietose. 

3.8. „Bonus scatter“ simbolis  gali pasirodyti parindinio žaidimo ir nemokamų sukimų 2, 3 ir 4 

būgnuose. 3 „Bonus scatter“ simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų.  

3.9. „Wild“ simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“, padėdamas 

lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

4. Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild”) 

4.1. Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,38 %. 

4.2. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 

4.3. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  

4.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bendra statymo suma“) nuo 

0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

4.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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4.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma 

lygi 1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  60,00 € 
X 4  15,00 € 
X 3  2,00 € 

 

X 5  60,00 € 
X 4  15,00 € 
X 3  2,00 € 

 

X 5  25,00 € 
X 4  6,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  25,00 € 
X 4  6,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  20,00 € 
X 4  5,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  20,00 € 
X 4  5,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  16,25 € 
X 4  3,75 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  16,25 € 
X 4  3,75 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  16,25 € 
X 4  3,75 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  5,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5  5,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5  5,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,25 € 

 
4.7. Auksiniai vežimėliai atrakina Nykštukų specialias funkcijas, kai inicijuojami Auksinių vežimėlių 

nemokami sukimai. Kiekvienas laimėjimas, kuris gaunamas iš nykštuko simbolio, papildo Auksinio vežimėlio 

premijinės funkcijos matuoklę. Užpildžius matuoklę suteikiamas papildomas Ausininis vežimėlis.  

4.8. Stebuklingo veidrodžio funkcija suteikiama, kuomet Stebuklingas veidrodėlis sustoja bet kurioje 3 

būgno vietoje. Ši funkcija suteikia 300 papildomų „Sniego baltumo“ („Snow White“) simbolių ir 2 pakartotinus 

sukimus 

4.9. Trys  premijiniai simboliai inicijuoja Auksinių vežimėlių nemokamų sukimus. Iš viso suteikiami 

7 nemokami sukimai.  gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 
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5. Fėjų vartai („Fairy gate”) 

5.1. „Fėjų vartai“ („Fairy Gate“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su universaliaisiais 

fėjų pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,66 %. 

5.2. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje.  

5.3. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  

5.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bendra statymo suma“) nuo 

0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
 

5.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma 

lygi 1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  20,00 € 
X 4  5,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  3,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  15,00 € 
X 4  3,75 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  10,00 € 
X 4  3,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  10,00 € 
X 4  3,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 
5.7. Fėjų regalijos simbolis. Fėjų regalijos simbolis matomas tik ant papildomų būgnų per 

universaliuosius pakartotinius fėjų sukimus arba per nemokamus sukimus. Fėjų regalijos simbolis nurodo, kiek 

papildomų universaliųjų sukimų suteikiama sustojus būgnui. 
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5.8. Universalusis simbolis. Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus papildomą 

„Scatter“ simbolį. 

 
 

5.9. Papildomas „Scatter“ simbolis. Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą paleidžia 

nemokamus sukimus. Papildomi „Scatter“ simboliai nesusiję su statymo eilutėmis ir gali pasirodyti tik per 

pagrindinį lošimą ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 
 

5.10. Nemokami sukimai. Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą paleidžia 10 nemokamų 

sukimų. Papildomi būgnai aktyvūs tol, kol baigiasi funkcija. Fėjų regalijos simboliai gali būti matomi per 

kiekvieną sukimą. Per nemokamus sukimus fėjų regalijos simboliai suteikia papildomų universaliųjų simbolių, 

tačiau nesuteikia nė vieno pakartotinio sukimo. Nemokamų sukimų funkcija lošiama tol, kol nebelieka 

nemokamų sukimų ir kol nebegalima jų pakartotinai paleisti. 

 

6. Džinės prisilietimas („Genie’s Touch”) 

6.1. Džinės prisilietimas („Genie’s Touch”) - 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. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

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

(šimtas eurų). 

6.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

12,50  

4x simbolis  

3,75  

3x simbolis  

1,25  

5x simbolis  

10,00  

4x simbolis  

2,50  

3x simbolis  

1,00  

5x simbolis  

7,50  

4x simbolis  

2,00  

3x simbolis  

1,00  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

6,00  

4x simbolis  

1,50  

3x simbolis  

0,75  

5x simbolis „Raudonas kristalas“  4,00  

4x simbolis „Raudonas kristalas“  1,00  

3x simbolis „Raudonas kristalas“  0,50  

5x simbolis „Geltonas Kristalas“  4,00  

4x simbolis „Geltonas Kristalas“  1,00  

3x simbolis „Geltonas Kristalas“  0,50  

5x simbolis „Rožinis kristalas“  3,00  

4x simbolis „Rožinis kristalas“  1,00  

3x simbolis „Rožinis kristalas“  0,50  

5x simbolis „Žalias kristalas”  3,00  

4x simbolis „Žalias kristalas”  1,00  

3x simbolis „Žalias kristalas”  0,50  

5x simbolis „Mėlynas kristalas”  3,00  

4x simbolis „Mėlynas kristalas”  1,00  

3x simbolis „Mėlynas kristalas”  0,50  

5x simbolis „Baltas kristalas”  3,00  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

4x simbolis „Baltas kristalas”  1,00  

3x simbolis „Baltas kristalas”  0,50  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus 
Scatter“ ir „Magiška lempa“ („Magic Lamp“), 
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

5x simbolis „Wild“  12,50  

4x simbolis „Wild“  3,75  

3x simbolis „Wild“  1,25  

3x simbolis „Bonus Scatter“  10 papildomų sukimų. Gali būti išsuktas tik 2, 3 ir 4 
būgnuose.  

Simbolis „Magiška lempa“ („Magic Lamp“)  Gali būti išsuktas tiek pagrindinio lošimo metu, tiek 
papildomų sukimų metu visuose būgnuose, išskyrus 5 
būgną. Išsukus 3 arba daugiau simbolių „Magiška 
lempa“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas (žr. 6.7 p.).  

6.7. Premijinis lošimas („Genie‘s Touch Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau 

simbolių „Magiška lempa“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, atsitiktine tvarka parenkama po vieną 

simbolį, esantį šalia kiekvieno simbolio „Magiška lempa“. Vienu iš parinktų simbolių taps likusieji parinkti 

simboliai, įskaitant ir simbolius „Magiška lempa“, padedant lošėjui sudaryti laiminčius derinius. 

7. Auksaplaukė ir laukiniai meškinai („Goldilock and the Wild bears”) 

7.1. Auksaplaukė ir laukiniai meškinai („Goldilocks and the Wild Bears“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, 

kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

7.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

7.3. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų). 

7.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

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

suma 1 EUR: 
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

10,00  

4x simbolis  

4,00  

3x simbolis  

0,80  

5x simbolis  

8,00  

4x simbolis  

3,00  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

8,00  

4x simbolis  

3,00  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

8,00  

4x simbolis  

3,00  

3x simbolis  

0,60  



17 
 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis „A“  4,00  

4x simbolis „A“  2,00  

3x simbolis „A“  0,20  

5x simbolis „K“  4,00  

4x simbolis „K“  1,00  

3x simbolis „K“  0,20  

5x simbolis „Q“  3,00  

4x simbolis „Q“  0,60  

3x simbolis „Q“  0,08  

5x simbolis „J”  3,00  

4x simbolis „J”  0,60  

3x simbolis „J”  0,08  

5x simbolis „10”  3,00  

4x simbolis „10”  0,60  

3x simbolis „10”  0,08  

Simbolis „Regular Wild“  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolius „Multiplier Wild“  ir 

„Free spins Scatter“ , 
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

5x simbolis „Regular Wild“  

40,00  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

4x simbolis „Regular Wild“  

10,00  

3x simbolis „Regular Wild“  

2,00  

2x simbolis „Regular Wild“  

0,20  

Simbolis „Multiplier Wild“  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolius „Free spins Scatter“  ir 

„Progress Scatter“ , padėdamas 
lošėjui sudaryti laimintį derinį. Išsukus 

vieną simbolį „Multiplier Wild“  
laiminčiame derinyje, laimėjimas 
dauginamas iš 2; išsukus du simbolius, 
laimėjimas dauginamas iš 3; išsukus tris 
simbolius, laimėjimas dauginamas iš 4.  

3x simbolis „Free spins Scatter“  

Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų 
sukimų.  

3x simbolis „Progress Scatter“  
(tik papildomuose sukimuose)  

Statymas („Bet“) x 3. Papildomų sukimų 
metu išsukus tris simbolius (gali būti 
išsukti per kelis sukimus) „Progress 

Scatter“ , simbolis  
tampa „Wild”, galinčiu pakeisti bet kurį 
simbolį, padėdamas sudaryti laimintį 
derinį likusiuose papildomuose 
sukimuose. Surinkus 8 simbolius 
„Auksaplaukė mėlynam fone“, simbolis 

 taip pat tampa „Wild“ bei 
laimimi dar 2 papildomi sukimai. Surinkus 
13 simbolių „Auksaplaukė mėlynam fone“, 



19 
 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

simbolis  taip pat tampa „Wild” 
bei laimimi dar 2 papildomi sukimai.  

8. Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“) 

8.1. Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“) yra 5 būgnų, 3, 4, 4 ir 3 eilių bei 40 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

8.2. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

8.3. Minimali statymo suma – 0,60 EUR (šešiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 45 EUR 

(keturiasdešimt penki eurai). 

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

(„Spin“). 

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

 
 

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

suma 0,60 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  3,00 € 
X 4  0,30 € 
X 3  0,20 € 

 

X 5  0,50 € 
X 4  0,20 € 
X 3  0,10 € 

 

X 5  0,40 € 
X 4  0,20 € 
X 3  0,10 € 

 

X 5  0,40 € 
X 4  0,15 € 
X 3  0,10 € 

 

X 5  0,30 € 
X 4  0,15 € 
X 3  0,05 € 

 

X 5  0,30 € 
X 4  0,15 € 
X 3  0,05 € 
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X 5  0,15 € 
X 4  0,08 € 
X 3  0,02 € 

 

X 5  0,15 € 
X 4  0,08 € 
X 3  0,02 € 

 

X 5  0,10 € 
X 4  0,05 € 
X 3  0,03 € 

 

X 5  0,10 € 
X 4  0,05 € 
X 3  0,02 € 

 

X 5  0,10 € 
X 4  0,05 € 
X 3  0,02 € 

 

 
8.7. „Multiplier Wild“ simbolis  kiekvienam lošimui turi atsitiktinio dydžio daugiklį. Laimėjimas, esantis 

laiminčioje linijoje su „Multiplier Wild“ simboliu, padauginamas iš daugiklio nurodyto „Multiplier Wild“ simbolyje. 

„Multiplier Wild“ simbolis pakeičia bet kokį simbolį išskyrus Premijinio lošimo simbolį. 

 
8.8. Nemokami sukimai inicijuojami išsukus 3 premijinio lošimo simbolius: 

. 
8.9. Lošimo metu iškritę 3 premijinio lošimo simboliai padvigubina laimėjimą. 

8.10. Nemokamų sukimų metu iškritę 2 ar daugiau premijinio lošimo simboliai suteikia naujų 

nemokamų sukimų arba papildomą „Wild“ simbolį. 

9. Hot Sync („Hot Sync”); 

9.1. Hot Sync – 3 eilių, 5 būgnų ir 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

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

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

9.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

9.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

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

suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis „Deimantas”  25,00  

4x simbolis „Deimantas”  6,25  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

3x simbolis „Deimantas”  1,25  

5x simbolis „7”  15,00  

4x simbolis „7”  5,00  

3x simbolis „7”  1,00  

5x simbolis „Žvaigždutė“  10,00  

4x simbolis „Žvaigždutė“  3,75  

3x simbolis „Žvaigždutė“  1,00  

5x simbolis „Varpelis“  10,00  

4x simbolis „Varpelis“  3,75  

3x simbolis „Varpelis“  1,00  

5x simbolis „Arbūzas“  6,25  

4x simbolis „Arbūzas“  2,50  

3x simbolis „Arbūzas“  0,50  

5x simbolis „Slyva“  5,00  

4x simbolis „Slyva“  2,00  

3x simbolis „Slyva“  0,50  

5x simbolis „Citrina“  5,00  

4x simbolis „Citrina“  2,00  

3x simbolis „Citrina“  0,50  

5x simbolis „Vyšnios”  5,00  

4x simbolis „Vyšnios”  2,00  

3x simbolis „Vyšnios”  0,50  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius „Bonus Scatter“ ir „Hot Sync 
Wild“, padėdamas lošėjui sudaryti 
laimintį derinį.  

5x simbolis „Wild”  50,00  

4x simbolis „Wild”  12,50  

3x simbolis „Wild”  2,50  

2x simbolis „Hot Sync Wild“  1 papildomas sukimas.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  8 papildomi sukimai. Simbolis gali būti 
išsuktas tik 2, 3 ir 4 būgnuose.  



22 
 
10. Šviečiantis („Illuminous”) 

10.1. Šviečiantis („Illuminous“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

10.3. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 

EUR (aštuoniasdešimt eurų). 

10.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,40 

EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

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

statymo suma 2 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  25,00  

4x simbolis  7,50  

3x simbolis  2,50  

5x simbolis  10,00  

4x simbolis  5,00  

3x simbolis  1,50  

5x simbolis  7,50  

4x simbolis  3,00  

3x simbolis  1,50  

5x simbolis  7,50  

4x simbolis  3,00  

3x simbolis  1,50  

5x simbolis „A“  4,00  

4x simbolis „A“  1,50  

3x simbolis „A“  0,50  

5x simbolis „K“  4,00  

4x simbolis „K“  1,50  

3x simbolis „K“  0,50  

5x simbolis „Q“  2,50  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

4x simbolis „Q“  1,00  

3x simbolis „Q“  0,25  

5x simbolis „J”  2,50  

4x simbolis „J”  1,00  

3x simbolis „J”  0,25  

5x simbolis „10”  2,50  

4x simbolis „10”  1,00  

3x simbolis „10”  0,25  

5x simbolis „9”  2,50  

4x simbolis „9”  1,00  

3x simbolis „9”  0,25  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 
„Bonus Wild Scatter“, padėdamas lošėjui 
sudaryti laimintį derinį.  

5x simbolis „Wild”  25,00  

4x simbolis „Wild”  7,50  

3x simbolis „Wild”  2,50  

5x simbolis „Bonus Wild Scatter“  25,00 ir 5 papildomi sukimai. Papildomų 
sukimų metu išsuktas kiekvienas 
papildomas simbolis „Bonus Wild Scatter“ 
suteikia po vieną persukimą.  

4x simbolis „Bonus Wild Scatter“  7,50 ir 5 papildomi sukimai. Papildomų 
sukimų metu išsuktas kiekvienas 
papildomas simbolis „Bonus Wild Scatter“ 
suteikia po vieną persukimą.  

3x simbolis „Bonus Wild Scatter“  2,50 ir 5 papildomi sukimai. Papildomų 
sukimų metu išsuktas kiekvienas 
papildomas simbolis „Bonus Wild Scatter“ 
suteikia po vieną persukimą.  

2x simbolis „Bonus Wild Scatter“  1 papildomas sukimas. Papildomo sukimo 
metu išsuktas simbolis „Bonus Wild 
Scatter“ suteikia dar vieną persukimą.  

11. Juokdario smūgis („Joker Strike”) 

11.1. „Juokdario smūgis“ („Joker Strike”) yra 3x5 būgnų, 10 eilučių vaizdo lošimo automatas su „Joker 

Strike“ funkcija ir „Hi Roller“ režimais.  

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
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11.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų).  

11.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
 

11.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1,00 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 4  30,00 € 
X 3  10,00 € 

 

X 5  100,00 € 
X 4  30,00 € 
X 3  10,00 € 

 

X 5  20,00 € 
X 4  8,00 € 
X 3  4,00 € 

 

X 5  15,00 € 
X 4  6,00 € 
X 3  3,00 € 

 

X 5  10,00 € 
X 4  4,00 € 
X 3  2,00 € 

 

X 5  4,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  1,20 € 

 

X 5  3,00 € 
X 4  1,50 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  3,00 € 
X 4  1,50 € 
X 3  1,00 € 
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Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  2,40 € 
X 4  1,20 € 
X 3  0,80 € 

 
11.7. Kai žaidžiama „Hi Roller“ režimais, kiekvieno sukimo bendras laimėjimas rodomas lauke 

LAIMĖJIMAS, o kaupiamasis laimėjimas už visus „Hi Roller“ sukimus rodomas lauke BENDRAS LAIMĖJIMAS. 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5 200,00 € 
X 4  60,00 € 
X 3  20,00 € 

 

X 5  200,00 € 
X 4  60,00 € 
X 3  20,00 € 

 

X 5  40,00 € 
X 4  16,00 € 
X 3  8,00 € 

 

X 5  30,00 € 
X 4  12,00 € 
X 3  6,00 € 

 

X 5  20,00 € 
X 4  8,00 € 
X 3  4,00 € 

 

X 5  8,00 € 
X 4  4,00 € 
X 3  2,40 € 

 

X 5  6,00 € 
X 4  3,00 € 
X 3  2,00 € 

 

X 5  6,00 € 
X 4  3,00 € 
X 3  2,00 € 

 

X 5  4,80 € 
X 4  2,40 € 
X 3  1,60 € 

 
11.8. Simbolis „Wild“. Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kuriuos simbolius. Simboliai „Wild“ yra tik ant 

išorinio rato žaidžiant „Hi Roller“ režimais, kurie turi „Wild Strike“ funkciją. 
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12. Elfo kalvos („Leprechaun Hills”) 

12.1. Elfo kalvos („Leprechaun Hills“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

12.3. Minimali statymo suma – 0,24 EUR (dvidešimt keturi euro centai). Maksimali statymo suma – 80 

EUR (aštuoniasdešimt eurų). 

12.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,24 EUR iki 

80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
12.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

2 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis „Elfas“  50,00  

4x simbolis „Elfas“  7,50  

3x simbolis „Elfas“  1,00  

5x simbolis „Pasaga“  20,00  

4x simbolis „Pasaga“  3,75  

3x simbolis „Pasaga“  0,50  

5x simbolis „Dobilas“  20,0  

4x simbolis „Dobilas“  3,75  

3x simbolis „Dobilas“  0,50  

5x simbolis „Musmirė“  10,00  

4x simbolis „Musmirė“  2,50  

3x simbolis „Musmirė“  0,50  

5x simbolis „Gėrimas“  10,00  

4x simbolis „Gėrimas“  2,50  

3x simbolis „Gėrimas“  0,50  

5x simbolis „A“  3,75  

4x simbolis „A“  1,25  

3x simbolis „A“  0,25  

5x simbolis „K“  3,75  

4x simbolis „K“  1,25  

3x simbolis „K“  0,25  

5x simbolis „Q“  3,00  

4x simbolis „Q“  1,00  

3x simbolis „Q“  0,25  

5x simbolis „J”  3,00  

4x simbolis „J”  1,00  

3x simbolis „J”  0,25  
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5x simbolis „10”  3,00  

4x simbolis „10”  1,00  

3x simbolis „10”  0,25  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  7 papildomi sukimai.  

12.7. Surinkus bet kurį laimintį derinį iš 5 pirmųjų simbolių, paminėtų laimėjimų lentelėje, suteikiamas 

vienas papildomas sukimas. 

13. Mayana („Mayanan”) 

13.1. „Mayana“ („Mayana“) yra 3 būgnų x 3 eilių lošimo automatas, kuris pakartotinių sukimų funkcijos 

metu pavirsta į 5 būgnų su skirtingu eilių skaičiumi (1-3-3-3-1, 2-3-3-3-2 ir 3-3-3-3-3, kur skaičiai nurodo eilių 

skaičių bugne) lošimu.  

13.2. Statymai už kryptis pripažįstami laimėjusiais tada, kai bet kuriuose gretimuose būgnuose 

parodomi sutampantys simboliai. Sutampantys simboliai bet kurioje padėtyje 3 ar daugiau gretimų būgnų yra 

laimingas derinys. 

 
 

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

100 EUR (šimtas eurų).  

13.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
 

13.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1,00 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5 6,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5 3,00 € 
X 4  1,20 € 
X 3  0,60 € 

 

X 5 2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,40 € 
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Simbolis Laimėjimas 

 

X 5 2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,40 € 

 

X 5 0,32 € 
X 4  0,24 € 
X 3  0,16 € 

 

X 5 0,32 € 
X 4  0,24 € 
X 3  0,16 € 

 

X 5 0,32 € 
X 4  0,24 € 
X 3  0,16 € 

 

X 5 0,32 € 
X 4  0,24 € 
X 3  0,16 € 

 
13.7. 3 ar daugiau gretimų simbolių pradinio sukimo metu aktyvuoja pakartotinio sukimo funkciją. 

13.7.1. 1-asis pakartotinis sukimas: Laimingi simboliai užrakinami, o būgnų išdėstymas – 1-3-3-3-1. 

Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas 

papildomas pakartotinis sukimas. Visų krypčių laimėjimai padauginami iš daugiklio 1 . 

13.7.2. 2-asis pakartotinis sukimas: Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 2-3-3-3-2. 

Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas 

papildomas pakartotinis sukimas. Visų krypčių laimėjimai padauginami iš daugiklio 2 . 

13.7.3. 3-iasis ir tolesni pakartotiniai sukimai: Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 

3-3-3-3-3. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas 

papildomas pakartotinis sukimas. Visų krypčių laimėjimai padauginami iš daugiklio 3 . Jei nebėra papildomų 

užrakinamų simbolių, vietoje 3 k. daugiklio gali būti aktyvuojamas „Mucha Mayana Multiplier“ premijinis 

lošimas. 

14. Galingasis Artūras („Mighty Arthur”) 

14.1. „Galingasis Artūras“ yra 3 eilių 5 būgnų, 20 statymo eilučių vaizdo lošimas. Lošimas turi 

atsitiktinio išdėstymo, išsiplečiančių nekontroliuojamų simbolių ir nemokamų sukimų premijos funkcijas. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

14.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

14.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5 7,50 € 
X 4  3,00 € 
X 3  1,25 € 

 

X 5 7,50 € 
X 4  3,00 € 
X 3  1,25 € 

 

X 5 6,25 € 
X 4  2,50 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5 4,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5 4,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5 4,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5 2,50 € 
X 4  1,25 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5 2,50 € 
X 4  1,25 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5 2,50 € 
X 4  1,25 € 
X 3  0,25 € 
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Simbolis Laimėjimas 

 

X 5 2,50 € 
X 4  1,25 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5 2,50 € 
X 4  1,25 € 
X 3  0,25 € 

 
14.7. Nekontroliuojamas Artūro simbolis gali pasirodyti 3 būgne tiek pagrindinio lošimo metu, tiek 

nemokamų sukimų metu. Išsiplečia į gretimus būgnus, padarydamas juos nekontroliuojamais. 

 
 

14.8. Nekontroliuojamas Merlino simbolis: 3x1 nekontroliuojamas simbolis. Pasirodo 1, 2, 3, 4 ir 5 

būgnuose tiek pagrindinio lošimo, tiek nemokamų sukimų metu. Sugeneruoja 2–6 papildomus 

nekontroliuojamus simbolius, išdėstytus būgnuose atsitiktine seka. Pakeičia visus simbolius, išskyrus: 

premijos simbolį. 

 
14.9. Nekontroliuojamas simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: premijos simbolį, 

nekontroliuojamą Artūro simbolį ir nekontroliuojamą Merlino simbolį. 

 
 

14.10. Premijos simbolis pasirodo tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Premijos simbolis negalimas nemokamų 

sukimų metu. 
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14.11. Premijinis lošimas „Paslaptingasis bakstelėjimas“: 

14.11.1. Bet kuriuo pagrindinio lošimo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro 

pakaitiniam simboliui, yra galimybė, kad sustos visa eilė. 

14.11.2. Bet kuriuo premijinio lošimo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro 

pakaitiniam simboliui, visuomet sustos visa eilė. 

14.12. Nemokamų sukimų funkcija suaktyvinama bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų padėtyje iškritus trims 

premijos simboliams. Suaktyvinta nemokamų sukimų funkcija suteikia 10 nemokamų sukimų. Nemokami 

lošimai yra žaidžiami esant tam pačiam eilutės statymui ir tam pačiam eilučių skaičiui kaip ir lošimo, kurio metu 

jie buvo suaktyvinti. Premijos simbolis negalimas nemokamų sukimų metu. 

 
 

15. Šiaurinis dangus („Northern Sky”) 

15.1. „Šiaurinis dangus“ („Northern Sky“) – tai 3 x 5 būgnų, 9 eilių lošimo automatas su pakartotiniais 

sukimais ir nemokamais sukimais. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

15.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

15.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

  
 

15.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  40,00 € 
X 4  6,00 € 
X 3  2,00 € 

 

X 5  10,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  5,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  4,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  2,00 € 
X 4  0,50 € 
X 3  0,20 € 

 

X 5  1,50 € 
X 4  0,50 € 
X 3  0,20 € 
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X 5  1,00 € 
X 4  0,50 € 
X 3  0,20 € 

15.7. Bet kuris laimintis derinys inicijuoja pakartotinio sukimo funkciją. Kiekvienas laimintis derinys 

suteiks laimėjimą ir išlaikys savo poziciją. Visi simboliai, kurie nedalyvavo sudarant laimintį derinį, bus pašalinti 

ir pakeisti kitais simboliais (pakartotinis sukimas). Nauji simboliai, kurie sudarė laimintį derinį ar papildė esamą, 

išlaikys savo poziciją ir bus atliktas pakartotinis sukimas. Pakartotiniai sukimai tęsis tol, kol nebebus sudarytas 

naujas laimintis derinys ar papildytas esamas. 

15.8. 10 nemokamų sukimų bus suteikta, kai viename lošime surenkami trys „Bonus Scatter“ simboliai 

. Nemokami sukimai žaidžiami tik su žvėrelių simboliais. 

 

16. Fenikso saulė („Phoenix Sun”) 

16.1. Fenikso saulė („Phoenix Sun“) – 3 eilių, 5 būgnų ir 243 variantų (pagrindiniame lošimo etape) 

lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami vienas kitą, kaip parodyta 

žemiau: 

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

100 EUR (šimtas eurų). 

16.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  4,00  

4x simbolis  2,00  

3x simbolis  1,00  

5x simbolis  3,00  

4x simbolis  1,60  

3x simbolis  1,00  

5x simbolis  2,40  

4x simbolis  1,20  

3x simbolis  0,80  

5x simbolis  2,40  

4x simbolis  1,20  

3x simbolis  0,80  

5x simbolis  2,40  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

4x simbolis  1,20  

3x simbolis  0,80  

5x simbolis „A“  0,80  

4x simbolis „A“  0,60  

3x simbolis „A“  0,40  

5x simbolis „K“  0,80  

4x simbolis „K“  0,60  

3x simbolis „K“  0,40  

5x simbolis „Q“  0,80  

4x simbolis „Q“  0,60  

3x simbolis „Q“  0,40  

5x simbolis „J”  0,80  

4x simbolis „J”  0,60  

3x simbolis „J”  0,40  

5x simbolis „10”  0,80  

4x simbolis „10”  0,60  

3x simbolis „10”  0,40  

Simbolis „Wild feniksas“ („Wild Phoenix“)  Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 
lošėjui sudaryti laimintį derinį. Negali būti 
išsuktas papildomuose sukimuose. 
Išsukus bet kurį laimintį derinį su simboliu 
„Wild feniksas“ („Wild Phoenix“), lošėjas 
laimi papildomą sukimą.  
 

5x simbolis „Wild feniksas“ („Wild 
Phoenix“)  

8 papildomi sukimai, kurių metu laimėjimo 
linijų skaičius padidėja iki 7776 .  

Simbolis „Wild”  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 
„Wild feniksas“ („Wild Phoenix“), 
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  10 papildomų sukimų.  

5x simbolis „Drakonas“  6,00  

4x simbolis „Drakonas“  2,00  

3x simbolis „Drakonas“  1,00  

2x simbolis „Drakonas“  0,20  
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17. Pied Piper („Pied Piper”) 

17.1. „Pied Piper“ („Pied Piper“) – tai 4 x 5 būgnų, 40 eilių lošimo automatas su „Piper“ pakartotiniais 

sukimais ir nemokamais sukimais. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

17.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 

17.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
 

17.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1 EUR: 
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17.7. Specialieji simboliai: 

17.7.1. Simbolis „Piper Wild“  - tai 4 x 1 formato laisvasis simbolis. Simbolis „Piper Wild“ įjungia 

„Piper“ pakartotinių sukimų funkciją. „Piper Wild“ gali iškristi tik 3, 4 ir 5 būgnuose: tiek žaidžiant pagrindinį, 

tiek ir nemokamų sukimų žaidimus. Simbolis „Piper Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus atskirąjį simbolį 

„Bonus“. 

17.7.2. Pelės „Wild“ simbolis  gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Piper Wild“ bei atskirąjį 

simbolį „Bonus“. Kai žaidžiami „Piper“ pakartotiniai sukimai, pelės „Wild“ simbolis juda drauge su „Piper Wild“. 

17.7.3. Atskirasis simbolis „Bonus“ – Trys atskirieji simboliai „Bonus“ , iškritę tuo pačiu sukimu, 

suaktyvina nemokamus sukimus. Atskirieji simboliai „Bonus“ nesiejami su statymo eilėmis, jie gali iškristi 2, 3 

ir 4 būgnuose, tik žaidžiant pagrindinį žaidimą. 

17.8. „Piper“ pakartotiniai sukimai. Jei būgnuose iškrenta visas simbolis „Piper Wild“, suaktyvinama 

„Piper“ pakartotinių sukimų funkcija. Jis gali būti suaktyvintas ir pagrindiniame žaidime, ir žaidžiant nemokamus 

sukimus. Su kiekvienu pakartotiniu sukimu simbolis „Piper Wild“ ir pelės „Wild“ simbolis, buvę būgnuose, 

perkeliami vienu būgnu kairėn. Pakartotinių sukimų funkcija tęsiamas tol, kol baigus sukimą būgnuose tebėra 

simbolis „Piper Wild“. Kai simbolis „Piper Wild“ iš būgnų išstumiamas, yra galimybė, jog jis bus sugrąžintas į 

dešiniausią poziciją, taip kartu suteikdamas 5 papildomus pakartotinius sukimus. Kai žaidžiami „Piper“ 

pakartotiniai sukimai, atskirųjų simbolių „Bonus“ nebūna. 

 
 

17.9. Paslaptingasis įjungimas iš naujo: kai žaidžiamas paskutinis „Piper“ pakartotinių sukimų 

funkcijos sukimas, yra galimybė, kad bus suteiktas paslaptingasis suaktyvinimas iš naujo. Tokiu atveju „Piper“ 

vėl grįžta į žaidimą dešiniausiame būgne ir suteikiami dar 5 pakartotiniai sukimai. 
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17.10. Nemokami sukimai. Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suteikia 10 

nemokamų sukimų. Kiekvieno sukimo metu būgnuose garantuotai atsiranda 1–6 pelių „Wild“ simboliai. 

 
17.11. Paslaptingasis pakartotinių sukimų įjungimas. Po nemokamo sukimo gali pasirodyti 

paslaptingasis simbolis „Piper Wild“, taip suteikdamas funkcija „Piper Respins“. 

 

18. Piratų žavesys („Pirate‘s Charm“) 

18.1. „Piratų žavesys“ („Pirate’s Charm“) yra 3x5 būgnų, 243 statymo krypčių lošimo automatas. 

„Piratų žavesys“ lošime naudojamas „Paslaptingo talismano“ simbolis, pakartotiniai sukimai ir nemokami 

sukimai.  

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

18.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 

18.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
18.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1,00 EUR: 
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18.7. Po kiekvieno sukimo visi matomi „Paslaptingo talismano“ simboliai pavirsta tuo pačiu simboliu. 

„Paslaptingo talismano“ simbolis gali pavirsti bet kuriuo simboliu, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“. 

 
18.8. Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus sukimus. 

Atskirieji simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 
18.9. Jei žaidžiant pagrindinį žaidimą „Paslaptingo talismano“ simboliai iškrenta ant 1, 2 ir 3 būgnų, 

įjungiama „Paslaptingo talismano“ pakartotinių sukimų funkcija. Visi „Paslaptingo talismano“ simboliai 

užrakinami ir yra skiriamas pakartotinis sukimas. Jeigu pakartotinio sukimo metu iškrenta vienas ar daugiau 

„Paslaptingo talismano“ simbolių, jie yra užrakinami ir yra skiriamas papildomas pakartotinis sukimas. Kai 

žaidžiami pakartotiniai sukimai, atskirųjų simbolių „Bonus“ nebūna. 

 
18.10. Žaidžiant bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą yra galimybė, kad bus įjungtas paslaptingas 

sukimas. Paslaptingo sukimo metu ant būgnų būna daugiau „Paslaptingo talismano“ simbolių, kurie padidina 

tikimybę įjungti pakartotinio sukimo funkciją. 
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18.11. Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

Nemokamų sukimų metu bet kokie iškritę „Paslaptingo talismano“ simboliai būna užrakinti visą laiką, kol trunka 

nemokami sukimai. 

 
18.12. Du papildomi nemokami sukimai yra skiriami už kiekvieną būgną, kuris visas yra užpildytas 

„Paslaptingo talismano“ simboliais. Gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 papildomų nemokamų sukimų. 

Nemokamų sukimai funkcija žaidžiama tol, kol nemokamų sukimų nebelieka. Ši funkcija negali būti įjungta iš 

naujo. 

 

19. Rapunzelės bokštas („Rarunzel’s Tower”) 

19.1. „Rapunzelės bokštas“ („Rapunzel’s Tower“) yra 5 būgnų, 20 fiksuotų statymo eilučių vaizdo 

lošimo automatas. Žaidimui naudojami pakartotinių sukimų „Wilds“, kurie išlieka, kol laimite, ir nemokamų 

sukimų premija. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

19.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 

19.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
19.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1 EUR: 
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19.7. „Rapunzel Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: Premijos simbolį ir pakartotinių 

sukimų „Wild“ simbolį. 

 
19.8. Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. 3+ pakartotinių sukimų „Wild“ 

simbolių įjungia funkciją. Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai išlieka ir žaidimas bus sukamas iš naujo, kol 

pasirodys laimėjimo derinys. Bet kokie papildomi pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai, pasirodantys naujo 

sukimo metu, taip pat išliks, kol baigsis funkcija. Pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį 

simbolį, išskyrus premijos simbolį. 
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19.9. 3 premijos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Jei nemokami sukimai suaktyvinami iš 

naujo, suteikiami 8 papildomi nemokami sukimai. Premijos simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 
19.10. „Tower“ funkcija – lipkite į bokštą, kad išgelbėtumėte Rapunzelę! Kiekvieną kartą, kai ant būgnų 

pasirodo naujas pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis gavus nemokamų sukimų premiją, jūs pakylate vienu 

laipteliu aukštyn į bokštą: 

19.10.1. 10 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 

19.10.2. 15 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 

19.10.3. 20 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 

19.10.4. 25 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai ir daugiklis padidėja 2 kartus. Daugiklis padidėja 

2 kartus ir visiems likusiems sukimams. 

 

20. Aštriadantis („Razortooth”) 

20.1. Aštriadantis („Razortooth“) - 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

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

100 EUR (šimtas eurų). 

20.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis „Tigras”  8,00  

4x simbolis „Tigras”  3,20  

3x simbolis „Tigras”  1,60  

5x simbolis „Mamutas”  4,00  

4x simbolis „Mamutas”  1,60  

3x simbolis „Mamutas”  1,00  

5x simbolis „Raganosis“  3,00  

4x simbolis „Raganosis“  1,00  

3x simbolis „Raganosis“  0,60  

5x simbolis „Paukštis“  2,00  

4x simbolis „Paukštis“  0,80  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

3x simbolis „Paukštis“  0,40  

5x simbolis „Lokys“  2,00  

4x simbolis „Lokys“  0,80  

3x simbolis „Lokys“  0,40  

5x simbolis „Rožinis kristalas”  1,00  

4x simbolis „Rožinis kristalas”  0,40  

3x simbolis „Rožinis kristalas”  0,12  

5x simbolis „Geltonas 
kristalas“  

1,00  

4x simbolis „Geltonas 
kristalas“  

0,40  

3x simbolis „Geltonas 
kristalas“  

0,12  

5x simbolis „Žalias kristalas”  1,00  

4x simbolis „Žalias kristalas”  0,40  

3x simbolis „Žalias kristalas”  0,12  

5x simbolis „Mėlynas kristalas“  1,00  

4x simbolis „Mėlynas kristalas“  0,40  

3x simbolis „Mėlynas kristalas“  0,12  

Simbolis „Wild Razortooth“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  5 papildomi sukimai. Kiekvieno sukimo metu gali 
išsisukti iki dviejų simbolių „Wild Razortooth“, kurie 
išsiplečia, apimdami visą būgną.  

 

21. Sakuros laimė („Sakura Fortune”) 

21.1. Sakuros laimė („Sakura Fortune“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

21.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 

21.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

2 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

20,00  

4x simbolis  

3,00  

3x simbolis  

1,50  

5x simbolis  

10,00  

4x simbolis  

2,00  

3x simbolis  

1,00  

5x simbolis  

6,00  

4x simbolis  

2,00  

3x simbolis  

0,80  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

4,00  

4x simbolis  

1,50  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

4,00  

4x simbolis  

1,20  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

2,50  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis  

2,50  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,40  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,30  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,30  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti 
laimintį derinį. Du simboliai „Wild“, išsisukę taip, kad 
apimtų visą būgną, suteikia du papildomus sukimus. 
Kiekvienas papildomai išsuktas simbolis „Wild“ suteikia 
dar po papildomą sukimą. Papildomi sukimai baigiasi, 
kai nebeišsisuka daugiau naujų „Wild“ simbolių.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  Suteikia 7 papildomus sukimus. Papildomų sukimų 
metu simbolis „Wild“ išsiplečia, apimdamas visą būgną 
ir suteikia dar vieną papildomą sukimą.  

 

22. Antras smūgis („Second Strike”) 

22.1. Antras smūgis („Second Strike“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

22.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

22.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis „Deimantas”  100,00  

4x simbolis „Deimantas”  30,00  

3x simbolis „Deimantas”  10,00  

5x simbolis „7”  20,00  

4x simbolis „7”  8,00  

3x simbolis „7”  4,00  

5x simbolis „Žvaigždutė“  15,00  

4x simbolis „Žvaigždutė“  6,00  

3x simbolis „Žvaigždutė“  3,00  

5x simbolis „Varpelis“  10,00  

4x simbolis „Varpelis“  4,00  

3x simbolis „Varpelis“  2,00  

5x simbolis „Arbūzas“  4,00  

4x simbolis „Arbūzas“  2,00  

3x simbolis „Arbūzas“  1,20  

5x simbolis „Slyva“  3,00  

4x simbolis „Slyva“  1,50  

3x simbolis „Slyva“  1,00  

5x simbolis „Vynuogės“  3,00  

4x simbolis „Vynuogės“  1,50  

3x simbolis „Vynuogės“  1,00  

5x simbolis „Vyšnios”  2,40  

4x simbolis „Vyšnios”  1,20  

3x simbolis „Vyšnios”  0,80  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti 
laimintį derinį.  

22.7. Išsukus bet kurį laimintį derinį, aplink lošimo būgnus pradeda suktis rodyklė, kuriai sustojus ties 

bet kuriuo laimintį derinį sudariusiu simboliu, lošimo būgnuose atsiranda papildomi tokie patys simboliai, 

padedantys sudaryti daugiau laiminčių derinių. Jei laimintis derinys sudarytas iš:  

22.7.1. 3 vienodų simbolių – pridedami 6 papildomi simboliai;  

22.7.2. 4 vienodų simbolių – pridedami 8 papildomi simboliai;  

22.7.3. 5 vienodų simbolių – pridedama 10 papildomų simbolių. 

23. Aukšti septynetai („Sevens High”) 

23.1. „Aukšti septynetai“ („Sevens High“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

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

100 EUR (šimtas eurų). 

23.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis „Mėlynas 7“  2 

4x simbolis „Mėlynas 7“  0,8 

3x simbolis „Mėlynas 7“  0,4 

5x simbolis „Žalias 7“  2 

4x simbolis „Žalias 7“ 0,8 

3x simbolis „Žalias 7“  0,4 

5x simbolis „Raudonas 7“  2 

4x simbolis „Raudonas 7“  0,8 

3x simbolis „Raudonas 7“  0,4 

5x simbolis „Žvaigždutė“  1,6 

4x simbolis „Žvaigždutė“ 0,8 

3x simbolis „Žvaigždutė“  0,4 

5x simbolis „Varpelis“  1,6 

4x simbolis „Varpelis“  0,8 

3x simbolis „Varpelis“ 0,4 

5x simbolis „Vyšnios“  1 

4x simbolis „Vyšnios“ 0,4 

3x simbolis „Vyšnios“  0,12 

5x simbolis „Apelsinas“  1 

4x simbolis „Apelsinas“  0,4 

3x simbolis „Apelsinas“ 0,12 
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5x simbolis „Citrina“  1 

4x simbolis „Citrina“ 0,4 

3x simbolis „Citrina“ 0,12 

5x simbolis „Slyva“  1 

4x simbolis „Slyva“  0,4 

3x simbolis „Slyva“  0,12 

Visi simboliai „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Free spins Scatter“, 
padėdami lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

5x simbolis „Wild mėlynas 7“  20 

4x simbolis „Wild mėlynas 7”  2 

3x simbolis „Wild mėlynas 7” 0,8 

5x simbolis „Wild žalias 7”  20 

4x simbolis „Wild žalias 7”  2 

3x simbolis „Wild raudonas 7” 0,8 

5x simbolis „Wild raudonas 7” 20 

4x simbolis „Wild raudonas 7”  2 

3x simbolis „Wild raudonas 7”  0,8 

5x simbolis „Wild auksinis”  20 

4x simbolis „Wild auksinis”  2 

3x simbolis „Wild auksinis”  0,8 

3x simbolis „Free spins Scatter“ Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų sukimų. Išsukus 3 simbolius „Free 
spins Scatter” papildomų sukimų metu, laimima dar 10 papildomų 
sukimų. Papildomų sukimų metu išsukus laiminčius derinius du kartus iš 
eilės, simboliai „7“ (mėlynas, žalias arba raudonas) virsta simboliais 
„Wild“ ir laimimi dar 2 papildomi sukimai. Maksimalus papildomų sukimų 
skaičius yra 6. 

23.7. Išsukus bet kurį laimintį derinį, lošėjui suteikiamas papildomas sukimas („Sevens High Respin“). 

Papildomi sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas laimintis derinys. 

23.8. Išsukus bet kuriuos du laiminčius derinius iš eilės, simboliai „Mėlynas 7“ virsta simboliais „Wild“, 

galinčiais pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“. Išsukus keturis laimingus derinius iš eilės, 

simboliai „Žalias 7“ taip pat virsta simboliais „Wild“. Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės, „Raudonas 7“ taip 

pat virsta simboliu „Wild“. Septynetai išlieka simboliais „Wild“ tol, kol nebeišsukamas laimingas derinys. 

24. Spinionų paplūdimio vakarėlis („Spinions Beach Party”) 

24.1. Spinionų paplūdimio vakarėlis („Spinions Beach Party“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

24.3. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

24.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  

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

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

statymo suma 1 EUR: 
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

8,00  

4x simbolis  

2,00  

3x simbolis  

1,00  

5x simbolis  

6,00  

4x simbolis  

1,60  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

6,00  

4x simbolis  

1,60  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

5,00  

4x simbolis  

1,20  

3x simbolis  

0,40  



49 
 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

5,00  

4x simbolis  

1,20  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis „A“  2,40  

4x simbolis „A“  0,80  

3x simbolis „A“  0,20  

5x simbolis „K“  2,40  

4x simbolis „K“  0,80  

3x simbolis „K“  0,20  

5x simbolis „Q“  2,40  

4x simbolis „Q“  0,80  

3x simbolis „Q“  0,20  

5x simbolis „J”  2,40  

4x simbolis „J”  0,80  

3x simbolis „J”  0,20  

5x simbolis „10”  2,40  

4x simbolis „10”  0,80  

3x simbolis „10”  0,20  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. 
Simbolis gali būti išsuktas tik 1, 2, 3 ir 5 būgnuose.  

5x simbolis „Wild”  20,00 ir papildomi sukimai („Spinions Sticky Wild 
respin“), kurie baigiasi tada, kai nebeišsisuka nei 
vienas „Wild“ simbolis. Pagrindinio sukimo bei 
papildomų sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai išlieka 
savo vietose.  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

4x simbolis „Wild”  4,80 ir papildomi sukimai („Spinions Sticky Wild 
respin“), kurie baigiasi tada, kai nebeišsisuka nei 
vienas „Wild“ simbolis. Pagrindinio sukimo bei 
papildomų sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai išlieka 
savo vietose.  

3x simbolis „Wild”  1,20 ir papildomi sukimai („Spinions Sticky Wild 
respin“), kurie baigiasi tada, kai nebeišsisuka nei 
vienas „Wild“ simbolis. Pagrindinio sukimo bei 
papildomų sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai išlieka 
savo vietose.  

3x simbolis „Bonus Scatter“  10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu išsukti 
„Wild“ simboliai išlieka savo vietose. Simbolis gali būti 
išsuktas tik 1, 3 ir 5 būgnuose.  

25. Blogi bandytai („Sticky Bandits”) 

25.1. „Blogi banditai“ („Sticky bandits“) – tai 5 būgnų, 30 statymo eilių lošimo automatas. Šiame 

žaidime yra masyvieji simboliai „Wild“ ir nemokamų sukimų premija.  

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

25.3. Minimali statymo suma – 0,15 EUR (penkiolika euro centų). Maksimali statymo suma – 90 EUR 

(devyniasdešimt eurų).  

25.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,15 EUR iki 

90 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

 
 

25.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1,50 EUR: 
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25.7. Masyvieji simboliai „Wild“ gali iškristi 2 ir 4 būgnuose. Jie uždengia gretimo būgno pozicijas (į 

dešinę). Masyvieji simboliai „Wild“ veikia ir kaip simboliai „Wild“, ir kaip simboliai „Bonus“. Jie gali pakeisti bet 

kuriuos simbolius. 

 
25.8. Simbolis „Bonus“ gali iškristi tik 1 būgne. Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami 

sukimai. 

 
25.9. Nemokamų sukimų premija suteikiama tada, kai bet kurioje 1 būgno vietoje iškrenta simbolis 

„Bonus“, o 2 arba 4 būgne iškrenta simbolis „Wild“. Skiriami septyni nemokami sukimai. Jei premijos suteikimo 

momentu kuriose nors būgnų pozicijose buvo simboliai „Wild“, jie ten ir išlieka per visą premijos žaidimo 

trukmę. Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami sukimai. 



52 
 

 

26. Lobių sala („Treasure Island”) 

26.1. Lobių sala („Treasure Island“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

26.3. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų). 

26.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,50 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

3,00  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

2,00  
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4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

1,50  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

1,50  

4x simbolis  

0,40  

3x simbolis  

0,20  

5x simbolis „A“  1,20  

4x simbolis „A“  0,30  

3x simbolis „A“  0,10  

5x simbolis „K“  1,00  
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4x simbolis „K“  0,20  

3x simbolis „K“  0,06  

5x simbolis „Q“  1,00  

4x simbolis „Q“  0,20  

3x simbolis „Q“  0,06  

5x simbolis „J”  1,00  

4x simbolis „J”  0,20  

3x simbolis „J”  0,06  

5x simbolis „10”  1,00  

4x simbolis „10”  0,20  

3x simbolis „10”  0,06  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus 
Scatter“ ir „Wild statinė“ („Barrel Wild“), padėdamas 
lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

5x simbolis „Wild”  10,00  

4x simbolis „Wild”  2,00  

3x simbolis „Wild”  0,60  

Simbolis „Wild statinė“ 
(„Barrel Wild“)  

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį.  

2x simbolis „Wild statinė“ 
(„Barrel Wild“)  

Išsukus du arba daugiau simbolių „Wild statinė“ 
(„Barrel Wild“), piratų laivas iššauna 2 arba 3 
sviedinius. Jei sviediniai pataiko į simbolius „Wild 
statinė“ („Barrel Wild“), jie sprogsta, lošimo būgnus 
papildydami daugiau simbolių „Wild“, galinčių pakeisti 
bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus Scatter“ ir 
„Wild statinė“ („Barrel Wild“).  

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

Scatter“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų išsuktų „Bonus Scatter“ 

simbolių ir gali laimėti vieną iš šių laimėjimų:  

26.7.1. piniginis laimėjimas;  

26.7.2. Lobių medžioklės premijinis lošimas, kurio metu lošėjas gali pasirinkti dvi „X“ ženklu pažymėtas 

žemėlapio vietas, laimėjimams rasti;  

26.7.3. papildomi sukimai, kurių skaičius parenkamas atsitiktine tvarka. Prieš prasidedant 

papildomiems sukimams, lošėjas pasirenka atsiradusias salas, kurios gali slėpti tokius laimėjimus: a) dar 

daugiau papildomų sukimų; b) piniginiai laimėjimai; c) papildomos funkcijos, naudojamos papildomuose 

sukimuose. 

26.8. Papildomų sukimų laimėjimai, kai statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

2,00  
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4x simbolis  

0,50  

3x simbolis  

0,20  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

0,50  

3x simbolis  

0,20  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

0,50  

3x simbolis  

0,20  

5x simbolis  

1,50  

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,10  

5x simbolis  

1,50  
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4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,10  

5x simbolis „A“  0,80  

4x simbolis „A“  0,20  

3x simbolis „A“  0,06  

5x simbolis „K“  0,40  

4x simbolis „K“  0,20  

3x simbolis „K“  0,04  

5x simbolis „Q“  0,40  

4x simbolis „Q“  0,20  

3x simbolis „Q“  0,04  

5x simbolis „J”  0,40  

4x simbolis „J”  0,20  

3x simbolis „J”  0,04  

5x simbolis „10”  0,40  

4x simbolis „10”  0,20  

3x simbolis „10”  0,04  

5x simbolis „Wild”  5,00  

4x simbolis „Wild”  1,00  

3x simbolis „Wild”  0,30  

 

27. Ugnikalnio turtai („Volcano Riches”) 

27.1. „Ugnikalnio turtai“ („Volcano riches“) – tai 5 būgnų su 4 eilėmis, 40 statymo eilių lošimo 

automatas. Šiame žaidime yra simboliai „Volcano Wild“ ir nemokamų sukimų premija. 

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

nemokamų sukimų premijos žaidimą, kai apdovanojimai skiriami ir už derinius, susidariusius nuo dešiniausiojo 

simbolio į kairę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

27.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 

27.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

1,00 EUR: 

 
 

 
 

 
 

27.7. Simbolis „Volcano Wild“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 3 būgne, taip pat – nemokamų sukimų 

premijos 2 ir 4 būgnuose. Inicijuoja „Volcano Wild“ premijinį lošimą. Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus atskirąjį 

simbolį „Bonus“. 
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27.8. Simbolis „Wild“ gali pakeisti visus simbolius, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“ ir simbolį „Volcano 

Wild“. 

 
27.9. Atskirieji simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 3 atskirieji 

simboliai „Bonus“ suteikia 10 nemokamų sukimų. Atskirieji simboliai „Bonus“ negalimi, kai žaidžiamas 

nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

 
27.10. Kai iškrenta simbolis „Volcano Wild“, jis sugeneruoja nuo 1 iki 5 simbolių „Wild“ ir palieka juos 

atsitiktinai išrinktose gretimose pozicijose. 

27.11. Simbolis „Volcano Wild“ gali iškristi tik 3 būgne. 1 simbolis „Volcano Wild“ gali paprastai iškristi 

žaidžiant pagrindinio žaidimo sukimą. Žaidžiant „Volcano Wild“ funkciją gali iškristi iki 4 „Volcano Wild“ 

simbolių. 

 
27.12. Simboliai „Volcano Wild“ gali iškristi tik 2 ir 4 būgnuose. Iki 2 simbolių „Volcano Wild“ gali 

paprastai iškristi žaidžiant nemokamą sukimą. Žaidžiant „Volcano Wild“ funkciją gali iškristi iki 8 „Volcano Wild“ 

simbolių. 

 
27.13. 3 atskirieji „Bonus“ simboliai, iškritę bet kuriose 2, 3 ir 4 būgnų pozicijose, suteikia 10 

nemokamų sukimų. Išmokos skiriamos ir už derinius nuo kairiausio simbolio į dešinę, ir nuo dešiniausio į kairę. 
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28. Pašėlęs persekiojimas („The Wild Chase”) 

28.1. Pašėlęs persekiojimas („The Wild Chase“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

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

125 EUR (šimtas dvidešimt penki eurai). 

28.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 

125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

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

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

2,00  

4x simbolis  

1,20  

3x simbolis  

0,60  

5x simbolis  

1,20  

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,40  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

1,60  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,48  

5x simbolis  

1,20  

4x simbolis  

0,80  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis „Deimantai“  0,96  

4x simbolis „Deimantai“  0,40  

3x simbolis „Deimantai“  0,24  

5x simbolis „Raktas“  0,96  

4x simbolis „Raktas“  0,40  

3x simbolis „Raktas“  0,24  

5x simbolis „Laikrodis“  0,80  

4x simbolis „Laikrodis“  0,40  

3x simbolis „Laikrodis“  0,20  

5x simbolis „Žiedas”  0,80  

4x simbolis „Žiedas”  0,40  

3x simbolis „Žiedas”  0,20  

5x simbolis „Pinigai”  0,60  

4x simbolis „Pinigai”  0,40  

3x simbolis „Pinigai”  0,16  
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Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. 
Išsukus 1 simbolį „Wild“ laimingame derinyje, 
laimėjimas dauginamas iš 2; išsukus 2 - laimėjimas 
dauginamas iš 3; išsukus 3 – laimėjimas dauginamas 
iš 4; išsukus 4 ar daugiau – laimėjimas dauginamas iš 
5.  

3 arba daugiau simbolių 
„Bonus Scatter“  

10 papildomų sukimų.  

28.7. Išsukus bet kurį laimintį derinį, suteikiamas vienas papildomas sukimas, kurio metu, laimintį 

derinį sudarę simboliai išlieka savo vietose. Papildomi sukimai baigiasi, kai nebesusidaro naujų laiminčių 

derinių. 

 

29. Lemtingi laimėjimai („Wins of Fortune”) 

29.1. Lemtingi laimėjimai („Wins of Fortune“) – 5 eilių, 5 būgnų ir 76-259 variantų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

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

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami vienas kitą, kaip parodyta 

žemiau: 

 
29.3. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

29.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

29.5. Lošimo variantai: 

Pagrindinis lošimo etapas: 76 
variantai  

 

Pirmas papildomas sukimas: 
90 variantų  

 

Antras papildomas sukimas: 
154 variantai  

 

Trečias papildomas sukimas: 
164 variantai  

 

Ketvirtas papildomas 
sukimas: 259 variantai  

 

Super papildomas sukimas: 
259 variantai  

 

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

statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys  Laimėjimas (EUR)  

5x simbolis  

2,50  
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4x simbolis  

1,50  

3x simbolis  

0,75  

5x simbolis  

2,50  

4x simbolis  

1,50  

3x simbolis  

0,75  

5x simbolis  

1,50  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

1,50  

4x simbolis  

1,00  

3x simbolis  

0,50  

5x simbolis  

1,25  
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4x simbolis  

0,75  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis  

1,25  

4x simbolis  

0,75  

3x simbolis  

0,40  

5x simbolis  

1,00  

4x simbolis  

0,60  

3x simbolis  

0,30  

5x simbolis  

1,00  

4x simbolis  

0,60  

3x simbolis  

0,30  

5x simbolis  

1,00  
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4x simbolis  

0,60  

3x simbolis  

0,30  

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, 
padėdamas lošėjui sudaryti 
laimintį derinį.  

29.7. Išsukus bet kurį laimintį derinį, laimimas vienas papildomas sukimas. Su kiekvienu papildomu 

sukimu, lošimų variantų skaičius didėja. Papildomi sukimai tęsiasi tol, kol nebeišsukamas laimintis derinys. 

Super papildomas sukimas aktyvuojasi po keturių papildomų sukimų. Jo metu visi laimingą derinį sudarę 

simboliai išlieka savo vietose. Super papildomi sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas laimintis derinys. 

30. Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds”) 

30.1. Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds”) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,58 %. 

30.2. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

30.3. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  

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

(„Spin“). 

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

 
 

30.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma 

lygi 1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  7,50 € 
X 4  3,00 € 
X 3  1,25 € 

 

X 5  7,50 € 
X 4  3,00 € 
X 3  1,25 € 

 

X 5  5,00 € 
X 4  2,50 € 
X 3  1,00 € 

 

X 5  4,00 € 
X 4  2,00 € 
X 3  1,00 € 
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X 5  3,00 € 
X 4  1,50 € 
X 3  0,75 € 

 

X 5  3,00 € 
X 4  1,50 € 
X 3  0,75 € 

 

X 5  2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  2,00 € 
X 4  1,00 € 
X 3  0,50 € 

 

X 5  1,25 € 
X 4  0,50 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5  1,25 € 
X 4  0,50 € 
X 3  0,25 € 

 

X 5  1,25 € 
X 4  0,50 € 
X 3  0,25 € 

 

 

30.7. 3 Premijinio lošimo simboliai  pasirodę 2, 3 ir 4 būgnuose inicijuoja Likimo premijinį lošimą.  

30.8. „Multiplier Wild“ simboliai  gali pasirodo bet kurioje būgnų vietoje ir pakeičia bet 

kurį simbolį, išskyrus  simbolį. 2 ir daugiau „Multiplier Wild“ simboliai pasirodę laimėjimo linijoje, 

padaugina laimėjimą iš atitinkamo daugiklio.  

30.9. „Wild“ simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus  simbolį. Šis simbolis gali pasirodyti 

tik 1-ame pagrindinio lošimo būgne ir nemokamų sukimų premijiniame lošime. 

31. Bigbot įgula („Bigbot Crew”) 

31.1. Bigbot įgula („Bigbot Crew”) yra 4 x 5 būgnų 40 eilučių vaizdo lošimo automatas su papildomomis 

lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,51 %. 

31.2. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

31.3. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  

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

(„Spin“). 

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

 
 

31.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma 

lygi 1 EUR: 
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Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  1000,00 € 
X 4  200,00 € 
X 3  75,00 € 

 

X 5  750,00 € 
X 4  200,00 € 
X 3  75,00 € 

 

X 5  500,00 € 
X 4  125,00 € 
X 3  50,00 € 

 

X 5  300,00 € 
X 4  100,00 € 
X 3  40,00 € 

 

X 5  200,00 € 
X 4  75,00 € 
X 3  30,00 € 

 

X 5  200,00 € 
X 4  60,00 € 
X 3  30,00 € 

 

X 5  125,00 € 
X 4  50,00 € 
X 3  20,00 € 

 

X 5  125,00 € 
X 4  50,00 € 
X 3  20,00 € 

 

X 5  100,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  15,00 € 

 

X 5  100,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  15,00 € 

 
31.7. „Bigbot Wild“ simbolis yra 4 pozicijas užimantis simbolis, kuris padeda sudaryti laimingą simbolių 

derinį. Šis simbolis pagrindinio lošimo metu galimas 2,3 ir 4 būgnuose, „Bigbot“ pakartotinių sukimų ir 

nemokamų sukimų metu – visuose. „Bigbot Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus Scatter“ 

simbolį. 

31.8. Lošimo metu iškritę 2 ir daugiau pilno būgno (visas pozicijas būgne užimantis) „Bigbot Wild“ 

simboliai suteikia „Bigbot“ pakartotinius sukimus. Suteiktų „BigBot“ pakartotinių sukimų skaičius atitinka išsuktų 

pilno būgno „Bigbot Wild“ simbolių skaičių. 

31.9. Kiekvienas išsuktas papildomas pilno būgno „Bigbot Wild“ simbolis suteikia papildomą sukimą. 

31.10. Trys „Bonus Scatter“ simboliai  iškritę tame pačiame sukime suteikia 8 nemokamus 

sukimus.  

 

32. Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“) 

32.1. Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“) yra 3 x 5 būgnų 25 eilučių vaizdo lošimo 

automatas su lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,7 %. 

32.2. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

32.3. Mažiausia statymo suma yra 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Didžiausia statymo suma 

yra 100 EUR (vienas šimtas eurų).  

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

(„Spin“). 

32.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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32.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma 

lygi 1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  200,00 € 
X 4  120,00 € 
X 3  60,00 € 

 

X 5  160,00 € 
X 4  100,00 € 
X 3  48,00 € 

 

X 5  120,00 € 
X 4  80,00 € 
X 3  40,00 € 

 

X 5  120,00 € 
X 4  80,00 € 
X 3  40,00 € 

 

X 5  96,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  24,00 € 

 

X 5  96,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  24,00 € 

 

X 5  80,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  20,00 € 

 

X 5  80,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  20,00 € 

 

X 5  60,00 € 
X 4  40,00 € 
X 3  16,00 € 

 

 

32.7.  simbolis pasirodęs laiminčioje linijoje suteikia papildomą daugiklį visiems laimėjimams, 

gautiems tame sukime:  

 

X 1 = Visi laimėjimai x 2 
X 2 = Visi laimėjimai x 3 
X 3 = Visi laimėjimai x 4 
X 4 ir daugiau = Visi laimėjimai x 5 

32.8.  simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus Scatter“ simbolį. 

32.9. 3 ar daugiau Premijinio lošimo simboliai  pasirodę viename sukime suteikia 10 nemokamų 

sukimų. 
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33. Paslaptinga arka („Ark of Mystery“) 

33.1. Paslaptinga arka („Ark of Mystery”) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,53 %. 

33.2. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

33.3. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  

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

(„Spin“). 

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

 
 

33.6. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma 

lygi 1 EUR: 

Simbolis Laimėjimas 
 

Simbolis Laimėjimas 

 

X 5  5000,00 € 
X 4  2000,00 € 
X 3  500,00 € 
X 2  25,00 €  

X 5  1200,00 € 
X 4  600,00 € 
X 3  250,00 € 

 

X 5  600,00 € 
X 4  250,00 € 
X 3  100,00 € 

 

X 5  600,00 € 
X 4  250,00 € 
X 3  100,00 € 

 

X 5  300,00 € 
X 4  125,00 € 
X 3  50,00 € 

 

X 5  300,00 € 
X 4  125,00 € 
X 3  50,00 € 

 

X 5  200,00 € 
X 4  100,00 € 
X 3  25,00 € 

 

X 5  200,00 € 
X 4  100,00 € 
X 3  25,00 € 

 

X 5  200,00 € 
X 4  100,00 € 
X 3  25,00 € 
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33.7. „Wild Ark“ simbolis  pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir inicijuoja „Wild Ark“ 2 – 6 

pakartotinius sukimus. Šis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus daugybos padidinimo simbolį . 

Daugybos padidinimo funkcija galima, kai Daugybos padidinimo simbolis  pasirodo 5 būgne. 
Kiekvienas Daugybos padidinimo simbolis pasirodęs būgne padidina laimėjimo daugiklį 1 X. Kiekvienas 
laimėjimas yra padauginamas iš to sukimo laimėjimo daugiklio. 

______________ 


