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PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2018 m. lapkričio mėn. 29 d. įsakymu Nr. DI-650

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Šis UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas)
Papildymas papildo Reglamento, patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio mėn. 23 d. įsakymu Nr. DI-421,
dalį nuostatų, kurios išdėtomos taip:
1. Reglamento 34 punktas papildomas ir išdėstomas taip:
„34. Bendrovės organizuojami lošimai nuotolinio lošimo įrenginiais apima nuotolinius
lošimus A kategorijos lošimo automatais, B kategorijos lošimo automatais ir nuotolinio lošimo
lažybas dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų
lenktynių.“
2. Reglamentas papildomas 39 punktu, kuris išdėstomas taip:
„39. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais – nuotolinių lošimų B kategorijos lošimo
automatais – taisyklės ir kita susijusi informacija yra pateikiama Reglamento Priede Nr. 3. Lošimų
nuotolinio lošimo įrenginiais taisyklės taip pat yra pateikiamos Bendrovės interneto tinklapyje.“
3. Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašyti nuotolinių lošimų A kategorijos
lošimo automatais taisyklės, papildo punktais nuo 2.279 iki 2.370 imtinai ir išdėsto juos taip:

„2.279 Žaidimas „Wolf Cub“ („Vilko jauniklis“)
Žaidimo „Wolf Cub“ („Vilko jauniklis“) taisyklės:










„Wolf Cub“ („Vilko jauniklis“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimo automatas su
universaliaisiais simboliais, „Scatter“ simboliais ir nemokamais sukimais su „Blizzard“
funkcija.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

2






Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Universalusis simbolis



Universalūs simboliai pagrindiniame žaidime ir Nemokamų sukimų metu pasirodo bet kur
ant būgnų ir pakeičia visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo.

Nemokami sukimai





Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Kai Nemokami sukimai aktyvuojami, visi būgnai su „Scatter“ simboliais sukasi pažymėti
Nemokamų sukimų skaičiumi. Kai būgnai sustoja, žaidėjui suteikiamas Nemokamų sukimų
skaičius, gautas sudėjus visus ant būgnų matomus Nemokamų sukimų skaičius.
Didžiausias Nemokamų sukimų skaičius, kurį gali laimėti žaidėjas, yra 115.

„Blizzard“ funkcija








Nemokamų sukimų metu, jei pirmojo būgno visose pozicijose iškrenta vienas simbolis, visi
sutampantys simboliai keliauja link 1 būgno, užpildydami visas tuščias vietas eilėje tarp jų ir
ant 1 būgno sutampančių simbolių.
Universalūs simboliai galioja lošiant su „Blizzard“ funkcija tik tuo atveju, jei jie visiškai
sukrauti į simbolių rinkinį ant 1 būgno.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti esamu statymo lygiu ir monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
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Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
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Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo statymai
ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.280 Žaidimas „Spellcast“ („Užkerėjimas“)
Žaidimo „Spellcast“ („Užkerėjimas“) taisyklės:

















„Spellcast“ („Užkerėjimas“) tai 5 būgnų, 20 eilučių, keliamonetis vaizdo lošimų automatas
su universaliais, „Scatter“ simboliais ir nemokamais sukimais.
Galite žaisti nuo 1 iki 4 monetų ant 20 fiksuotų statymo eilučių.
Mažiausia statymo suma: 0,40.
Didžiausia statymo suma: 40€.
Mažiausias statymas yra 1 moneta ant 20 fiksuotų statymo eilučių. Didžiausias statymas yra
4 monetos visose 20 lošimo linijose, iš viso 80 monetų, pagal esamų monetų vertę. Statymo
eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
„Wizard“ („Burtininkas“) yra universalusis simbolis, kuris gali pakeisti visus įprastus
simbolius, pasirodančius aktyvioje statymo eilutėje, išskyrus „Scatter“simbolius.
Laimėjimai ir universalieji simboliai padvigubinami, išskyrus laimėjimus tik su
universaliaisiais simboliais.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas, padaugintas iš išmokos.
3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, matomų bet kur ant būgnų aktyvina 15 nemokamų
sukimų.
Per nemokamus sukimus statymo eilučių laimėjimai patrigubinami (išskyrus laimėjimą
papildomų nemokamų sukimų skaičių).
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
„Scatter“ simboliais.
„Scatter“ laimėjimai pridedami prie bet kurios statymo eilutės laimėjimo.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Laimėjimas išmokamas, jei išsidėsto iš eilės iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius.
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Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.

Nemokami sukimai





Nemokami sukimai atliekami tuo pačiu statymo lygiu ir eilučių skaičiumi kaip ir lošime,
kuriame buvo aktyvuoti nemokami sukimai.
Per nemokamus sukimus galima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Kai bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, aktyvuojama 15
papildomų nemokamų sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir monetos
verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai


Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
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Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų skaičių,
kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.281 Žaidimas „Wild Wild West: The Great Train Heist“ („Visai laukiniai vakarai:
Didysis traukinio apiplėšimas“)










„Wild Wild West: The Great Train Heist“ („Visai laukinai vakarai: Didysis traukinio
apiplėšimas“) – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų automatas su 4
skirtingomis universaliosiomis funkcijomis, nemokamais sukimais ir „Pick and Click“
(„Pasirink ir Paspausk“) funkcija.
Žaidimas žaidžiamas su 10 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis
monetų vertėmis.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Įprasti universalieji simboliai yra tik kaip universalieji simboliai ir gali pakeisti visus,
išskyrus „Scatter“ ir papildomus simbolius.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
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Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami už statymo eilutes, išskyrus monetų laimėjimus, gautus
naudojant funkciją „Pick and Click“.
Po to, kai sužaidžiama „Pick and Click“ funkcija, bendras laimėjimas, gautas žaidžiant šia
funkcija, pridedamas prie visų laimėjimų iš to lošimo, kurio metu buvo aktyvuota „Pick and
Click“ funkcija.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Nemokami sukimai















Kai pagrindinio žaidimo metu arba per nemokamus sukimus bet kur ant būgnų pasirodo 3
arba daugiau „Scatter“ simboliai, aktyvuojami nemokami sukimai.
3 „Scatter“ simboliai = 10 nemokamų sukimų
4 „Scatter“ simboliai = 20 nemokamų sukimų
5 „Scatter“ simboliai = 30 nemokamų sukimų
Prieš tai, kai prasideda nemokamų sukimų sesija, pasirodo ir pradeda suktis universalusis
rinkiklio ratas. Kai jis nustoja suktis, atsitiktinai pasirenkama ir aktyvuojama universali
funkcija.
Kitu atveju po 30 sek. ratas automatiškai nustoja suktis.
Per kiekvieną nemokamą sukimą ant 1–3 būgnų atsitiktinai pasirodo universalusis
perdengiantis simbolis, kuris veikia kaip aktyvi universalioji funkcija.
Universalusis perdengiantis simbolis atsitiktinai pasirodo toje būgno pozicijoje, kurioje dar
neveikia universalioji funkcija.
„Scatter“ simboliai suskaičiuojami prieš aktyvuojant bet kurį universalųjį perdengiantį
simbolį arba universalųjį simbolį.
Papildomi nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų sesijos laimėjimų be naujo universaliojo rinkiklio rato.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Kiekvienoje nemokamų sukimų sesijoje atsitiktinai bet kur ant būgnų pasirodo viena iš
keturių skirtingų universaliųjų funkcijų.
Įprasti universalieji simboliai



Įprasti universalieji simboliai veikia tik kaip universalieji simboliai ir gali pakeisti visus
simbolius, išskyrus „Scatter“.

Išplečiamas universalusis simbolis


Išplečiami universalieji simboliai, su kuriais statymo eilutė tampa laiminga, automatiškai
plečiasi ir apima visą būgną, ant kurio pasirodė.

Universalusis X2 daugiklis
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Pildant laimingą statymo eilutę, laimėjimai su universaliuoju X2 daugikliu padauginami x2.
Daugėjantis universalusis simbolis



Daugėjantis universalusis simbolis paverčia 1 šalia arba įstrižai nuo jo esantį simbolį į
papildomą universalųjį simbolį.

Funkcija „Pick and Click“ („Pasirink ir Paspausk“)






Funkcija „Pick and Click“ aktyvuojama tik pagrindiniame žaidime, kai ant būgnų atsiranda
3 papildomi simboliai. Papildomi simboliai atsiranda ant 1, 3 ir 5 būgnų.
Žaidėjui paspaudus ant vieno iš papildomų simbolių pasirodo monetų laimėjimas.
Tik 1 prizas suteikiamas už žaidimą „Pick and Click“.
Kai žaidėjui suteiktas laimėjimas, parodomi monetų laimėjimai kitiems 2 papildomiems
simboliams, kurie nebuvo pasirinkti.
„Pick and Click“ žaidime monetų laimėjimai: x5 – x50 X statoma suma.

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų skaičių,
kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.
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2.282 Žaidimas „Wild Water“ („Laukiniai vandenys“)
Žaidimo „Wild Water“ („Laukiniai vandenys“) taisyklės:













„Wild Water“ („Laukiniai vandenys“) – tai 5 būgnų, 20 statymo eilučių vaizdo lošimo
automatas su universaliais simboliais, į rinkinį sukrautais simboliais, specialiaisiais „Surf
Team“ („Komandinis irklavimas“) ir papildomais „Surf's Up“
(„Irkis aukštyn“)
laimėjimais.
Žaidime yra 20 fiksuotų statymo eilučių, 1–10 statymo lygiai ir skirtingos monetų vertės.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai taikomi tik statymo eilučių, „Surf Team“ ir papildomiems „Surf's
Up“ laimėjimams.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Į rinkinį sukrauti simboliai





Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant nemokamus sukimus „Surfer“ simboliai ant
būgnų pasirodo kaip į rinkinį sukrauti simboliai.
Į rinkinį sukrautas simbolis – tai simbolis, kuris iš dalies padengia būgną (1 arba 2 poziciją
ant būgno) arba visas 3 pozicijas ant būgno.
Į rinkinį sukrauti simboliai rodomi visiškai arba dalinai priklausomai nuo to, kaip sustoja
būgnas.
Bet kurios į rinkinį sukrauto „Surfer“ simbolio dalies, įtrauktos į laimingą statymo eilutę,
išmokamas laimėjimas.

„Surf Team“ („Komandinis irklavimas“) ir papildomi „Surf's Up“(„Irkis aukštyn“) laimėjimai





Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant nemokamus sukimus „Surf Team“ ir papildomi
„Surf's Up“ laimėjimai aktyvuojami, kai bet koks 5 „Surfer“ simbolių derinys arba visi
skirtingi 5 „Surfer“ simboliai pasirodo ant 5 būgnų.
o Papildomas „Surf Team“ laimėjimas
o Laimėjimas visais 5 skirtingais „Surfer“ simboliais, kurie pasirodo sukrauti į rinkinį
po 3 ant 5 būgno, išmokamas esamu statymu x200.
o Papildomas „Surf’s Up“ laimėjimas
o Laimėjimas bet kokiu 5 skirtingų „Surfer“ simbolių, kurie pasirodo sukrauti į rinkinį
po 3 ant 5 būgno, deriniu išmokamas esamu statymu x20.
„Surf Team“ ir papildomi „Surf's Up“ laimėjimai monetomis lygūs esamam statymui,
padaugintam iš atitinkamo papildomo laimėjimo daugiklio (x200 arba x20).
„Surf Team“ ir papildomi „Surf's Up“ laimėjimai valiuta lygūs laimėjimams monetomis,
padaugintiems iš monetų vertės.
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Papildomas „Surf's Up“ laimėjimas negali būti laimimas kartu su papildomu „Surf Team“
laimėjimu.
Statymo eilučių laimėjimai pridedami prie bet kurių papildomų „Surf Team“ ir „Surf's Up“
laimėjimų.

Universalusis simbolis





Universalieji simboliai pagrindiniame žaidime ir atliekant nemokamus sukimus pasirodo ant
bet kurio būgno ir gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Atliekant nemokamus sukimus universalieji simboliai, su kuriais statymo eilutė tampa
laiminga, automatiškai plečiasi ir apima visą būgną, ant kurio pasirodė.
Universalieji simboliai nepakeičia „Surfer“ simbolių tuo atveju, kai tai reikalinga „Surf
Team“ ir „Surf's Up“ papildomų laimėjimų deriniams surinkti.

Nemokami sukimai







Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
BENDRAS LAIMĖJIMAS parodo laimėjimus, pridėtus prie visų laimėjimų iš lošimo,
kuriame aktyvuoti nemokami sukimai.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino nemokamus
sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų skaičių,
kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.283 Žaidimas „Wild-O-Tron 3000“ („Wild-O-Tron 3000“)
Žaidimo „Wild-O-Tron 3000“ („Wild-O-Tron 3000“) taisyklės:















Žaidimo „Wild-O-Tron 3000“ („Wild-O-Tron 3000“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 fiksuotų
eilučių vaizdo lošimų automatas su į rinkinį sukrautais simboliais, universaliųjų simbolių
pakeitimais ir „Wild-O-Tron“ funkcija.
Žaidžiama su 20 fiksuotų statymo linijų, 1–10 statymo lygių (20 monetų lygiui, fiksuota) ir
skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Į rinkinį sukrauti simboliai





Per pagrindinį žaidimą ir veikiant „Wild-O-Tron“ funkcijai robotų simboliai ant būgnų
pasirodo kaip į rinkinį sukrauti simboliai.
Į rinkinį sukrautas simbolis – tai simbolis, kuris iš dalies padengia būgną (1 arba 2 poziciją
ant būgno) arba visas 3 pozicijas ant būgno.
Į rinkinį sukrauti simboliai rodomi visiškai arba dalinai priklausomai nuo to, kaip sustoja
būgnas.
Už bet kurį rinkinį sukrauto simbolio dalį, įtraukto į laimingą statymo eilutę, išmokamas
laimėjimas.
Universalusis simbolis




Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius,
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą statymo derinį.
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„Wild-O-Tron“ funkcija






Pagrindinio žaidimo metu kiekvieno sukimo pradžioje yra galimybė aktyvuoti „Wild-OTron“ funkciją.
Sukimo metu „Wild-O-Tron“ funkcija nuo 1 iki 6 roboto simbolius pakeičia
universaliaisiais simboliais.
Naudojant „Wild-O-Tron“ funkciją „Wild-O-Tron“ automato lemputės, esančios šalia
būgnų, užsidega pakeistų simbolių spalva.
„Wild-O-Tron“ funkcija žaidžiama tomis pačiomis statymo eilutėmis ir monetų verte kaip ir
per sukimą, kurio metu aktyvuota „Wild-O-Tron“ funkcija.
„Wild-O-Tron“ funkcijos laimėjimai pridedami prie likučio.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.
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Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.284 Žaidimas „Secrets of Christmas“ („Kalėdų paslaptis“)
Žaidimo „Secrets of Christmas“ („Kalėdų paslaptis“) taisyklės :





„Secrets of Christmas“ („Kalėdų paslaptis“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas
su Universaliaisiais simboliais, Nemokamais sukimais ir Papildomomis funkcijomis.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
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Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 125€.

Universalusis simbolis



Per pagrindinį žaidimą ir atliekant Nemokamus sukimus Universalieji simboliai gali
atsitiktinai atsirasti bet kur ant būgnų ir pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį.

Nemokami sukimai












Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojama 10 Nemokamų sukimų.
Prieš Nemokamiems sukimams prasidėjus žaidžiamas Papildomas žaidimas, kuriame
žaidėjas pasirenka 20 Kalėdinių dovanų ir laimi Papildomų Nemokamų sukimų funkcijų.
Pasirinkimų skaičius lygus „Scatter“ simbolių, aktyvavusių Nemokamus sukimus, skaičiui.
o 3 „Scatter“ simboliai = 3 Kalėdinės dovanos
o 4 „Scatter“ simboliai = 4 Kalėdinės dovanos
o 5 „Scatter“ simboliai = 5 Kalėdinės dovanos
Papildomos Nemokamos sukimo funkcijos sudarytos iš:
o Nemokamų sukimų. 2, 3, 4, 5 arba 10 papildomi Nemokami sukimai pridedami prie
pradinių 10 Nemokamų sukimų.
o Daugiklių. Papildomi x1 arba x2 daugikliai pridedami prie pradinio x1 Nemokamų
sukimų daugiklio.
o Universaliųjų būgnų. Universalūs būgnai padengia 2 ir (arba) 4 būgnus, kol
baigiasi Nemokami sukimai.
Papildomų universaliųjų simbolių. Žvakės ir (arba) Varpo simboliai Nemokamų sukimų
metu tampa Universaliaisiais simboliais.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
BENDRO LAIMĖJIMO laukelyje įtraukti visi pagrindinio žaidimo ir Nemokamų sukimų
laimėjimai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Pagrindinis žaidimas
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Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai




Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
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Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.285 Žaidimas „Berryburst“ („Uogų lietus“)
Žaidimo „Berryburst“ („Uogų lietus“) taisyklės:










„Berryburst“ („Uogų lietus“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų aparatas su „Cluster Pays“
mechanizmu. Žaidime yra Universaliųjų simbolių pakeitimas, Išsiplečiantieji universalieji
simboliai ir Pakartotiniai sukimai.
Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (10 monetų lygiui) ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

„Cluster Pays“ mechanizmas




Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba vertikaliai
šalia nuo jo esančiu simboliu.
Kai pasirodo 5 arba daugiau vienodų simbolių grupė, skiriamas prizas.
Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai išmokami
atskirai.
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Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už grupę.
Grupių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Grupių laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Kai 6 arba daugiau Universaliųjų simbolių suformuoja grupę, jie gali pakeisti simbolius tik
vienoje grupės pusėje. Dėl to vienintelis atvejis, kai Universalieji simboliai suformuoja
grupę ir nepakeičia simbolio vienoje grupės pusėje, būna tik tada, kai ekrane yra tik
Universalieji simboliai.

Universalusis simbolis ir išplečiamas universalusis simbolis














Pagrindinio žaidimo ir Pakartotinių sukimų metu Universalieji simboliai gali pasirodyti bet
kur ant būgnų ir gali pakeisti visus simbolius.
Kai pagrindiniame žaidime vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur ant
būgnų, šie simboliai automatiškai išsiplečia ir uždengia visą būgną, ant kurio pasirodė, ir
aktyvuoja Pakartotinį sukimą.
Laimėjimai išmokami Universaliesiems simboliams išsiplėtus, prieš Pakartotinį sukimą.
Kai išsiplečia uždengti viso būgno, Universalieji simboliai lieka tokioje pozicijoje, kol kiti
būgnai sukasi pakartotinai.
Kai baigiasi Pakartotinis sukimas, ant būgnų pasirodę nauji Universalieji simboliai išsiplečia
taip pat, kaip ir per pradinį sukimą. Tada apskaičiuojami laimėjimai.
Kai Pakartotinių sukimų metu vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur
ant būgnų, aktyvuojamas papildomas Pakartotinis sukimas.
Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per sukimą,
kuris aktyvino pakartotinius sukimus.
Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pradinio sukimo laimėjimų.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu statymo laimėjimo
deriniu.
Jei pagrindinio žaidimo arba Pakartotinio sukimo metu pasirodo penktas Universalusis
simbolis, neaktyvuojami Pakartotiniai sukimai, bet už 15 Universaliųjų simbolių išmokama
dvigubai.
Išmoka už 15 Universaliųjų simbolių yra 5000.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
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Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
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Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.286 Žaidimas „Theme Park: Tickets of Fortune“ („Atrakcionų parkas: laimingi
bilietai“)
Žaidimo „Theme Park: Tickets of Fortune“ („Atrakcionų parkas: laimingi bilietai“) taisyklės:















Žaidimas „Theme Park: Tickets of Fortune“ („Atrakcionų parkas: laimingi bilietai“) – tai 5
būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su į rinkinį sukrautų universaliųjų simbolių
pakeitimais, „Claw“ („Žnyplės“) funkcija ir papildomi 6 „Teminio parko“ žaidimais.
Žaidimas žaidžiamas su 50 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis
monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų statymo skaičius 2 statymo eilutėms.
1 statymo lygis yra 25 monetos 50 statymo eilučių.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 250€.

Sukrautas universalusis simbolis





Sukrauti universalūs simboliai pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Sukrauti universalūs simboliai gali apimti 1, 2 arba visas pozicijas ant būgno.
Sukrauti universalūs simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“, papildomus
ir „Claw“ simbolius.
Sukrauto universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo
deriniu statymo eilutėje.

„Claw“ („Žnyplės“) funkcija
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„Claw““ („Žnyplės “) simbolis atsiranda tik pagrindinio žaidimo metu ant 5 būgno.
Kai pasirodo „Claw“ simbolis, žnyplėmis iš po būgnų sugriebiamas žaislas ir žaidėjui
suteikiamas monetos laimėjimas.
Monetos laimėjimo suma lygi 2–15 kartų padaugintai esamo statymo sumai.
Laimėjimas, uždirbtas pasinaudojus „Claw“ funkcija, pridedamas prie bet kurios statymo
eilutės laimėjimo.
Monetų išmokos vertės apskaičiuojamos pagal 1 statymo lygį.

Žaidimas „Teminio parko bilietas“


















3 „Scatter“ simboliai, atsirandantys ant 3, 4 ir 5 būgnų aktyvuoja žaidimą „Teminio parko
bilietas“.
Žaidimas „Teminio parko bilietas“ taip pat gali būti aktyvuojamas papildomu „Teminio
parko“ ratu .
Žaidimas „Teminio parko bilietas“ ir papildomas „Teminio parko“ ratas tame pačiame
žaidime negali būti aktyvuojami vienu metu.
Žaidime „Teminio parko bilietas“ žaidėjas laimi bilietus sustabdydamas „Teminio parko
bilieto“ ratą. Su laimėtais bilietais žaidėjas gali atsidaryti „Teminio parko“ žemėlapį ir
sužaisti vieną arba kelis papildomus „Teminio parko“ žaidimus.
„Teminio parko bilieto“ ratas suskirstytas į 12 pozicijų. Kiekviena pozicija suteikia vis
kitokį bilietų skaičių.
Tam, kad laimėtų bilietų, žaidėjas sustabdo „Teminio parko bilieto“ ratą baksteldamas
„Stop“ mygtuką.
Kitu atveju „Teminio parko bilieto“ ratas automatiškai sustos po 30 sek.
Kai „Teminio parko bilieto“ ratas sustoja tam tikroje pozicijoje, žaidėjas laimi bilietų
skaičių, nurodytą toje pozicijoje. Tada ratas sukasi vėl, iki kol nebelieka sukimųsi.
Iš pat pradžių žaidėjas turi 3 „Teminio parko bilieto“ rato pasisukimus. Ratui sustojus tam
tikrose pozicijose be bilietų dar galima laimėti papildomų sukimų.
Kai nebelieka sukimų, žaidimas „Teminio parko bilietas“ baigiasi.
Kai žaidimas „Teminio parko bilietas“ baigiasi, žaidėjas, naudodamas bilietus, gautus
„Teminio parko“ žemėlapyje, žaidžia papildomus „Teminio parko“ žaidimus.
Papildomi „Teminio parko“ žaidimai žemėlapyje negali būti aktyvuojami automatiškai.
Kiekvienas papildomas „Teminio parko“ žaidimo žaidimas kainuoja tam tikrą skaičių
bilietų, kurių kiekis parodytas „Teminio parko“ žemėlapyje.
Žaidėjas žaidžia papildomus „Teminio parko“ žaidimus kol nebelieka bilietų.
Papildomų „Teminio parko“ žaidimų pabaigoje bendri laimėjimai iš šių žaidimų pridedami
prie lošimo, kuriame aktyvuotas žaidimas „Teminio parko bilietas“.
Žaidimas „Teminio parko bilietas“ negali būti aktyvuojamas pakartotinai.

Papildomas „Teminio parko“ ratas




Papildomi simboliai, kurie aktyvuoja papildomą „Teminio parko“ ratą, gali pasirodyti tik
pagrindiniame žaidime ant 5 būgno.
Žaidimas „Teminio parko bilietas“ ir papildomas „Teminio parko“ ratas tame pačiame
žaidime negali būti aktyvuojami vienu metu.
Papildomas „Teminio parko“ ratas suskirstytas į 11 pozicijų. 6 papildomų „Teminio parko“
žaidimų pozicijos, 4 monetų laimėjimų pozicijos ir žaidimo „Teminio parko bilietas“
pozicija.
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Žaidėjas sustabdo papildomą „Teminio parko“ ratą baksteldamas „Stop“ mygtuką.
Kitu atveju papildomas „Teminio parko“ ratas automatiškai sustos po 30 sek.
Jei papildomas „Teminio parko“ ratas aktyvuoja papildomą žaidimą „Teminis parkas“,
žaidėjas jį žaidžia nemokamai.
Vienu „Teminio parko“ rato pasukimu gali būti aktyvuojamas tik papildomas „Teminio
parko“ žaidimas.
Jei „Teminio parko“ ratas aktyvuoja žaidimą „Teminio parko bilietas“, žaidėjas jį žaidžia
(žr. Žaidimo „Teminio parko bilietas“ sekciją, kurioje rasite paaiškinimą).
Papildomų „Teminio parko“ žaidimų pabaigoje žaidimų metu gauti laimėjimai pridedami
prie lošimo, kurio metu buvo aktyvuotas papildomas „Teminio parko“ ratas.
Jei „Teminio parko“ ratas sustoja ties monetų laimėjimo pozicija, žaidėjui suteikiamas
monetų laimėjimas, kurį sudaro esamo statymo suma, padauginta iš daugiklio, kuris
nurodytas toje pozicijoje. Tuomet žaidėjas grįžta į pagrindinį žaidimą.
„Teminio parko“ ratas negali būti aktyvuojamas pakartotinai.

Papildomi „Teminio parko“ žaidimai




6 papildomi „Teminio parko“ žaidimai: bokso kriaušė, plaktukas, skardinių bokštas, „Skee
Ball“, žvejojimas ir ančių šaudymas.
Papildomame bokso kriaušės žaidime žaidėjas boksuoja kriaušę ir laimi monetų kiekį, 2–25
kartus padauginti iš esamos statymo sumos.
Papildomame plaktuko žaidime žaidėjas trenkia plaktuku ir laimi monetų, 1–100 kartų
padaugintų iš esamos statymo sumos.
Papildomas žaidimas
















Papildomame skardinių bokšto žaidime žaidėjas gauna 3 bokštus, kurių kiekvienas
pastatytas iš 6 skardinių.
Žaidėjas į kiekvieną iš bokštų meta po kamuolį, kad nugriautų skardines.
Už kiekvieną nugriautą skardinę žaidėjas laimi monetų kiekį, kuris 2 kartus padaugintas iš
esamos statymo sumos.
Jei visos skardinės nugriaunamos, žaidėjui suteikiamas „Visos skardinės nugriautos“
monetų laimėjimas, 864 kartus padaugintas iš esamos statymo sumos.
Papildomame „Skee Ball“ žaidime žaidėjas meta 5 kamuolius į kišenes („Pocket“).
Už įmetimą į kišenę („Pocket“) žaidėjui suteikiamas monetų laimėjimas, kuris susideda iš
esamos statymo sumos, padaugintos iš ant kišenės („Pocket“) nurodyto skaičiaus.
Papildomame žvejojimo žaidime žaidėjas gali sužvejoti 5 žuvis.
Už kiekvieną žuvį žaidėjui suteikiamas monetų laimėjimas, 2–50 kartus padaugintas iš
esamos statymo sumos.
Už kai kurias žuvis taip pat gaunamas šansas papildomai pažvejoti.
Galima laimėti iki 5 papildomų žvejojimų.
Papildomame ančių šaudymo žaidime žaidėjas turi 5 šūvius.
Už kiekvieną antį žaidėjui suteikiamas monetų laimėjimas, 1–50 kartų padaugintas iš
esamos statymo sumos.
Be monetų laimėjimo taip pat suteikiamas ir daugiklis.
Bendro laimėjimo daugiklio matuoklis ančių šaudymo žaidimo pradžioje rodo 1.
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Su kiekviena antimi Bendro laimėjimo daugiklio matuoklio rodomas skaičius gali padidėti
vienetu. Didžiausias galimas daugiklis, rodomas Bendro laimėjimo daugiklio matuoklio, yra
4.
Ančių šaudymo žaidimo pabaigoje galutinis daugiklis pritaikomas visiems monetų
laimėjimams, užsidirbtiems per šį žaidimą.
Papildomi „Teminio parko“ žaidimai gali būti aktyvuojami dviem būdais: žaidimo „Teminio
parko bilietas“ metu arba pasukus „Teminio parko“ ratą.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai


Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

25



sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija:


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.287 Žaidimas „Swipe and Roll“ („Brūkštelk ir pasuk“)
Žaidimo „Swipe and Roll“ („Brūkštelk ir pasuk“) taisyklės:






„Swipe and Roll“ („Brūkstelk ir pasuk“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su
Monetų rato funkcija, papildomu žaidimu, universaliosiomis bei x3 universaliųjų simbolių
pakeitimais ir universaliais pakartotiniais sukimais „3+ Universalus“ metu.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
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MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Universalieji ir x3 universalieji







Universalieji simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno pagrindinio žaidimo ir x3
universaliųjų pakartotinių sukimų metu tik ant 2, 3 ir 4. Universalieji ir x3 universalieji
simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ir kitus universaliuosius simbolius.
Statymo eilučių laimėjimai, kuriuose yra x3 universaliųjų simbolių bus padauginti 3 kartus.
Jei 2 arba daugiau x3 simbolių atsiranda laimingoje statymo eilutėje, tuomet padauginami
atitinkami daugikliai.
Didžiausias galimas daugiklis yra x27.
Universaliųjų ir x3 universaliųjų simbolių pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu
laimėjimo deriniu statymo eilutėje.

Universalusis pakartotinis sukimas





Pagrindinio žaidimo metu, kai 3 arba daugiau universaliųjų simbolių (abu įprasti arba x3)
pasirodo bet kur ant būgnų, aktyvuojamas universalusis pakartotinis sukimas.
Universalieji simboliai lieka ant būgnų universaliojo pakartotinio sukimo metu.
Papildomi universalieji pakartotiniai sukimai negali būti aktyvuojami universaliojo
pakartotinio sukimo metu.
Universaliojo pakartotinio sukimo metu gauti laimėjimai pridedami prie bet kokių pirminio
sukimo laimėjimų.

Monetų rato funkcija








Monetų rato funkcija aktyvuojama atsitiktinai pagrindinio žaidimo metu, prieš būgnams
sustojant.
Monetų rato funkciją sudaro: Monetų laimėjimai, „Scatter“ simbolis ir rodyklės simbolis.
Šviečiančioje sekcijoje parodomas monetų laimėjimas, „Scatter“ simbolis arba rodyklės
simbolis. Monetų laimėjimo sekcijoje parodomas atitinkamas monetų laimėjimas. „Scatter“
simbolis pradeda papildomą žaidimą. Rodyklės simbolis išplečia laimingą sritį 1 žingsniu
aukštyn ir (arba) žemyn, priklausomai nuo to, kuria kryptimi rodo rodyklė.
Po to, kai laiminga sritis išplėsta, žaidėjui suteikiami visi laimėjimai už šviečiančias
pozicijas.
Jei Monetų rato funkcijos laimėjimas mažesnis nei x5 bendra statymo suma, ratas suksis
pakartotinai. Visi laimėjimai iki tol bus saugoti ir pridėti prie funkcijos laimėjimo.
Didžiausias laimėjimas panaudojus Monetų rato funkciją yra 1080 monetų.
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Monetų išmokos vertės apskaičiuojamos pagal 1 statymo lygį.
Jei papildomas žaidimas aktyvuojamas, ratas nesisuka iš naujo.
Panaudojus Monetų rato funkciją, žaidimas sugrąžinamas į lošimą, kurio metu aktyvuota
Monetų rato funkcija.
Monetų suma, laimėta naudojant Monetų rato funkciją, padauginama iš esamo statymo
lygio.
Bendro laimėjimo laukelyje nurodomi visi Monetų rato funkcija pelnyti laimėjimai pridėti
prie lošimo, kuriame aktyvuota ši funkcija, laimėjimų.

Papildomas žaidimas














Kai pagrindinio žaidimo ir universaliųjų pakartotinių sukimų metu 3 „Scatter“ simboliai
pasirodo bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų, aktyvuojamas papildomas žaidimas.
Papildomą žaidimą taip pat galite laimėti naudodami Monetų rato funkciją.
Papildomame žaidime žaidėjas bet kokia tvarka žemyn arba aukštyn braukdamas po vieną
suka 3 ratus.
Ratuose yra monetų laimėjimų ir rodyklės simbolių.
Kai išsukamas rodyklės simbolis, laiminga sritis išsiplečia per visus 3 ratus.
Jei išplėstoje laimingoje srityje yra kitas rodyklės simbolis, laimingoji sritis vėl išsiplės per
visus 3 ratus. Tai tęsis tol, kol laimingoje srityje nebebus daugiau rodyklės simbolių.
Laimingoji sritis gali būti išplėsta daugiausia per 2 žingsnius abiem kryptimis. Didžiausias
laimingos srities aukštis gali siekti iki 5 eilučių.
Po to, kai buvo išplėsta laimingoji sritis, gaunamas laimėjimas už visas aktyvias laimingas
pozicijas.
Mažiausias ir didžiausias papildomo žaidimo laimėjimai atitinkamai yra 60 ir 4320 monetų.
Monetų išmokos vertės apskaičiuojamos pagal 1 statymo lygį.
Papildomo žaidimo pabaigoje žaidėjas grąžinimas į lošimą, kuriame buvo aktyvuotas
papildomas žaidimas.
Papildomo žaidimo metu gauta monetų suma padauginama iš esamo statymo lygio.
Bendro laimėjimo srityje įtraukti visi laimėjimai, gauti papildomame žaidime, ir prie jų
pridedami lošimo, kuriame aktyvuotas papildomas žaidimas, laimėjimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
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Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
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Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.288 Žaidimas „Stickers“ („Lipdukai“)
Žaidimo „Stickers“ ( „Lipdukai“) taisyklės:














„Stickers“ („Lipdukai“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su universaliųjų ir
lipniųjų universaliųjų simbolių pakeitimais bei lipniaisiais sukimais.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Lipnieji sukimai








Kai universalusis simbolis pasirodo ant būgno, jis veikia kaip lipnusis universalusis simbolis
ir laimimas vienas lipnusis sukimas.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Kai lipnusis universalusis simbolis pasirodo ant būgnų, laimimas lipnusis sukimas.
Pagrindinio žaidimo ir lipniųjų sukimų metu lipnusis universalusis simbolis gali atsirasti bet
kur ant būgnų.
Visi universalieji simboliai ant būgnų išlieka toje padėtyje nuo pradinio sukimo ir per lipnųjį
sukimą.
Kai ant būgnų pasirodo keli lipnieji universalieji simboliai, laimimas lipnusis sukimas.
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Lipnieji universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.
Lipniojo universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo
deriniu statymo eilutėje.
Papildomi lipnieji sukimai gali būti aktyvuojami lipniųjų sukimų metu.
Papildomi lipnieji sukimai laimimi, jei lipniojo sukimo metu ant būgnų pasirodo daugiau
lipniųjų universaliųjų simbolių.
Lipnieji sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos verte kaip ir
sukime, kurio metu aktyvuoti lipnieji sukimai.
Lipniųjų sukimų laimėjimai pridedami prie visų pirmojo sukimo laimėjimų.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.
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Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.289 Žaidimas „Steam tower“ („Garų bokštas“)
Žaidimo „Steam tower“ („Garų bokštas“) taisyklės:




„Steam Tower“ („Garų bokštas“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 15 statymo eilučių vaizdo lošimų
automatas su į rinkinį sukrautais universaliaisiais simboliais, nemokamais sukimais ir
didėjančiu daugikliu.
Žaidžiama su 15 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetų
vertėmis.
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MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus, išskyrus
papildomus viršutinio aukšto laimėjimus.
Mažiausia statymo suma: 0,15€.
Didžiausia statymo suma: 150€.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.

Sukrautas universalusis simbolis


Kai vienas arba daugiau sukrautas universalusis simbolis uždengia visą būgną (tik
pagrindiniame žaidime), aktyvuojami 10 nemokamų sukimų ir žaidimas nusileidžia į pirmą
aukštą.

Nemokami sukimai






Kai ant būgnų pasirodo vienas arba daugiau universaliųjų simbolių, suteikiami dar 2
nemokami sukimai, o žaidimas kyla į kitą aukštą, iki kol pasiekiamas 16, viršutinis, aukštas.
Papildomi nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tokiomis pačiomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir monetų
verte, kaip ir lošime, kuriame aktyvuoti Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu visi statymo eilučių laimėjimai padauginami daugikliu.
Daugiklis atnaujinamas prieš kiekvieną nemokamą sukimą ir priklauso nuo aukšto numerio
pagal šią lentelę:

Aukštas
1–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16

Daugiklis
x2
x3
x4
x5
x6
x7
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Aukštų skaičiuoklis rodo, kuriame aukšte esate.
Daugiklio skaičiuoklis rodo esamą daugiklį.
Kai pasiekiam viršutinį aukštą (16 aukštą), žaidėjui suteikiamas 1000 papildomų monetų
laimėjimas, padaugintas iš statymo lygio.
Kai bet kur ant būgnų pasirodo vienas arba daugiau universaliųjų simbolių, gaunami 2
nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pabaigoje žaidėjas grąžinamas į pagrindinio žaidimo pirmą aukštą, o
skaičiuoklis perstatomas
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.
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Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.290 Žaidimas „Sparks“ („Kibirkštys“)
Žaidimo „Sparks“ („Kibirkštys“) taisyklės:





„Sparks“ („Kibirkštys“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas
su „Laimėk vienu būdu“ ir „Laimėk abiem būdais“ režimais, universaliaisiais ir
universaliaisiais klonuojančiais išsiplečiančiais simboliais.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Galima žaisti „Laimėk vienu būdu“ arba „Laimėk abiem būdais“ režimu.
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Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
„Laimėk vienu būdu“ režimu išmokamas tik didžiausias aktyvios statymo eilutės
laimėjimas.
„Laimėk abiem būdais“ režimu išmokamas tik didžiausias aktyvios statymo eilutės
laimėjimas abiem pusėm.
„Laimėk vienu būdu“ režimu statymo eilutės laimėjimai mokami tik iš eilės pradedant nuo
kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai esančio būgno.
„Laimėk abiem būdais“ režimu statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo
kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai esančio būgno ir nuo dešiniausio būgno iki
kairiausio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 400€.

Universalus ir išsiplečiantis klonuojantis universalus









Universalieji simboliai ant būgnų gali pasirodyti atsitiktinai ir pakeisti visus simbolius,
išskyrus išsiplečiančius klonuojančius universalius simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Universalūs klonuojantys išsiplečiantys simboliai gali atsirasti bet kur ant 2 ir 4 būgnų ir
pakeisti visus simbolius.
Universaliojo klonuojančio išsiplečiančio simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu
galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje.
Kai universalus klonuojantis išsiplečiantis simbolis atsiranda ant būgnų, jis arba liks toks
pats, išsiplės aukštyn arba žemyn, arba abejomis kryptimis.
Universalūs klonuojantys išsiplečiantys simboliai klonuoja šalia esantį simbolį ar simbolius
nuo kairėje esančio būgno ant dešinio tiek „Laimėk vienu būdu“, tiek „Laimėk abiem
būdais“ režimais.
Jei universalūs klonuojantys išsiplečiantys simboliai pasirodo ant 2 ir 4 būgnų to paties
sukimo metu ir išsiplečia toje pačioje eilėje, tikrasis klonuotas simbolis ar simboliai dar
kartą klonuojami ant dešiniausio būgno. Pavyzdžiui, tikrasis klonuotas simbolis (nuo 1 ant 3
būgno) gali būti klonuojamas pakartotinai (nuo 3 iki 5 būgno).
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Universalūs klonuojantys išsiplečiantys simboliai perdengia besisukančius būgnus. Klonuoti
simboliai taip pat perdengia būgnus.
Universalūs klonuojantys išsiplečiantys simboliai taip pat išsiplečia ir „Laimėk vienu būdu“,
ir„Laimėk abiem būdais“ režimais.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
„Laimėk vienu būdu“ arba „Laimėk abiem būdais“
Bakstelėkite viengubą rodyklę norėdami žaisti „Laimėk vienu būdu“ režimu.
Bakstelėkite dvigubą rodyklę norėdami žaisti „Laimėk abiem būdais“ režimu.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų
meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų skaičių,
kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.291 Žaidimas „Space Wars“ („Kosminės kovos“)
Žaidimo „Space Wars“ („Kosminės kovos“) taisyklės:
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„Space Wars“ („Kosminės kovos“) tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 statymo eilučių vaizdo lošimų
automatas su Universaliųjų simbolių pakeitimais, Sukrautais universaliaisiais simboliais ir
Nemokamu pakartojamu sukimu.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,4€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Universalusis simbolis



Pagrindinio žaidimo ir pakartotinio sukimo metu Universalieji simboliai gali pasirodyti ant 2
ir 4 būgnų ir pakeisti visus simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.

Pakartotinis sukimas









Pirmieji statymo eilutės laimėjimai aktyvuoja nemokamą pakartotinį sukimą.
Atliekant pakartotinus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas negu pirmajam
sukimui.
Kai paleidžiama pakartotinio sukimo funkcija, laimingas simbolis, įtrauktas į statymo eilutę,
pasirodo Klonavimo skyrelyje. Simbolis klonuojamas ir jo klonas perkeliamas ant
pakartotinio sukimo būgnų.
Pakartotinio sukimo metu klonuotas simbolis rodomas sukrautas ant būgnų.
Pakartotiniai sukimai žaidžiami tokiu pačiu statymo lygiu ir monetų verte, kaip ir lošime,
kuriame aktyvuoti pakartotiniai sukimai.
Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pirminių statymo eilutės laimėjimų.
Bendroje laimėjimų srityje įtraukti visi laimėjimai iš pirminio ir pakartotinio sukimų.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
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Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
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Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.292 Žaidimas „The Legend of Shangri“ („Šangrilos legenda“)
Žaidimo „The Legend of Shangri“ („Šangrilos legenda“) taisyklės:
Žaidimo apžvalga










Žaidimo „The Legend of Shangri“ („Šangrilos legenda“) tai 6 būgnų ir 5 eilių vaizdo lošimų
automatas su „Cluster Pays“ mechanizmu. Žaidime yra Lipnieji pakartotiniai sukimai,
Atsitiktiniai pakeitimai, Nustumiantieji būgnai ir Nemokami sukimai.
Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (10 monetų lygiui) ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

„Cluster Pays“ mechanizmas







Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba vertikaliai
nuo jo esančiu simboliu.
Už 9 arba daugiau simbolių, kurie atsiranda su grupe, skiriamas prizas.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai išmokami
atskirai.
Grupių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Grupių laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
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Į rinkinį sukrauti simboliai



„Guru“ simboliai ir Nemokami sukimai bet kur žaidime matomi kaip ant būgno į rinkinį
sukrauti simboliai.*
Sukrautas simbolis – tai simbolis, dengiantis dvi pozicijas ant būgno ir skaičiuojamas pagal
tai, kaip nurodyta lentelėje:
Sukrautų simbolių pavadinimas Skaičiuojamas kaip
„Guru“ simboliai

Du simboliai*

Nemokamų sukimų simboliai
Vienas simbolis

* Lipniųjų pakartotinių sukimų metu ir suveikus simbolių Pakeitimui, „Guru“ simbolis
uždengia vieną poziciją.
Jei pakeitimo simbolis pasirodo ant sukrauto „Guru“ simbolio ir pasikeičia, matoma
„Guru“ dalis pasikeis į viengubą versiją. Pakeitimo simbolis nėra susijęs su simboliu,
kurį dengia.
Į rinkinį sukrauti simboliai rodomi visiškai arba dalinai priklausomai nuo to, kaip sustoja
būgnas.
Bet kurios į rinkinį sukrauto simbolio dalies, priklausančios laimingai grupei, išmokamas
laimėjimas.
o




Pakeitimo simbolis




Pakeitimo simbolis pasikeičia į šalia esantį simbolį tam, kad sukurtų aukščiausią įmanomą
laimėjimą. Jei Pakeitimo simboliu neįmanoma sukurti jokio laimingo derinio, jis nepasikeis.
Tuo atveju, kai būgno srityje matomi tik Pakeitimo simboliai, jie pasikeis į aukščiausios
vertės simbolį.
Pakeitimo simboliai negali pakeisti Nemokamo sukimo simbolių.

Pagrindinio žaidimo funkcijos
Šios 4 funkcijos gali būti aktyvuojamos tik per pagrindinį žaidimą:
1. Atsitiktinis pakeitimas
2. Lipnieji pakartotiniai sukimai
3. Nustumiantysis būgnas
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4. Nemokami sukimai
Pastaba: tik viena funkcija gali būti aktyvuojama vieno sukimo metu.
Atsitiktinis pakeitimas








Atsitiktinis pakeitimas gali būti aktyvuojamas, kai bent 2 to paties simbolio grupės atsiranda
pagrindiniame žaidime. Kiekviena šių grupių privalo susidėti iš bent 4 simbolių.
Jei Atsitiktinio pakeitimo funkcija yra aktyvuota, bent 1 Pakeitimo simbolis pridedamas ant
būgno tose pozicijose, kurios jungiasi su esamomis grupėmis. Daugiau Pakeitimo simbolių
atsiras atsitiktinai, iki kol bus laimėta.
Atsitiktinio pakeitimo funkcija negali būti aktyvuota, jei ant būgnų visiškai ar dalinai
matomi 3 Nemokamo pasukimo simboliai, arba jei galima aktyvuoti Nustumiantįjį būgną
(daugiau informacijos Nustumiančiojo būgno skiltyje).
Pakeitimo simboliai pridedami tose pozicijose, kurios jungiasi prie esamų grupių arba prie
kitų Pakeitimo simbolių, išskyrus ant 1 ir 6 būgnų.
Laimėjimas įvertinamas sukimo pabaigoje.

Lipnieji pakartotiniai sukimai









Bent dvi nelaimingos to paties simbolio grupės, pasirodančios bet kur ant būgnų, gali
aktyvuoti lipniųjų pakartotinų sukimų funkciją. Jei yra du simboliai, kurie atitinka visas
sąlygas, tada pasirenkamas mažiausią vertę turintis simbolis.
Kiekviena pradinė grupė turi būti sudaryta iš bent 5 ir ne daugiau nei 8 simbolių.
Lipniųjų pakartotinių sukimų metu neįmanoma laimėti su jokiu kitu simboliu nei tuo, kuris
aktyvavo šią funkciją. Šis simbolis vadinamas funkcijos simboliu.
Lipniųjų pakartotinių sukimų funkcija negali būti aktyvuota, jei jau numatomas laimėjimas
arba jei bet kuri kita funkcija jau aktyvuota.
Lipniųjų pakartotinių sukimų metu funkcijos simbolis lieka ant būgnų, o visi kiti simboliai
vėl sukami.
Simboliai sukasi vienu metu, bet nepriklausomai vienas nuo kito. Tai tęsiasi, iki kol naujas
funkcijos simbolis pasirodo ant būgnų. Už paskutinę laimingą grupę skiriamas prizas.
Lipnieji pakartotiniai sukimai žaidžiami tokiu pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir
sukime, kurio metu aktyvuoti pakartotiniai sukimai. Statymo lygis ir monetos vertė negali
būti keičiami sukimo metu.

Nustumiantysis būgnas






Jei 2 Nemokamo sukimo simboliai pasirodo ant būgnų ir kitas Nemokamo sukimo simbolis
pasirodo jų dešinėje vos už matomos būgnų srities, trečiasis simbolis gali būti įstumtas atgal
į būgną tam, kad būtų aktyvuojami Nemokami sukimai.
Nustumiantysis būgnas nebus aktyvuojamas, jei nustūmimas sumažintų, padidintų arba
sukurtų laimingą grupę. Jei nustumiantysis būgnas aktyvuojamas, 1 Nemokamo sukimo
simbolis įstumiamas atgal ant būgnų ir aktyvuoja Nemokamą pasukimą. Jei keli simboliai
atitinka kriterijus, pasirenkamas kairiausias simbolis.
Bet kuri grupė, susidariusi tuo pat metu, kai naudojama ši funkcija, bus įvertinta prieš
pastūmimą.
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Nemokami sukimai
Nemokamo sukimo simbolis yra „Scatter“ simbolis. Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant
būgnų pasirodo 3 arba daugiau Nemokamų sukimų simboliai, aktyvuojami Nemokami sukimai.





3 Nemokamų sukimų simboliai = 5 Nemokami sukimai
4 Nemokamų sukimų simboliai = 6 Nemokami sukimai
5 Nemokamų sukimų simboliai = 7 Nemokami sukimai
6 Nemokamų sukimų simboliai = 8 Nemokami sukimai

Per kiekvieną Nemokamą sukimą Atsitiktinio pakeitimo simboliai bus pridedami arba nuimami nuo
būgnų. Pirmi 2 Pakeitimo simboliai bus atsitiktinai pridedami ant būgnų. Visi kiti Pakeitimo
simboliai bus Nemokamų sukimų metu pridedami tose pozicijose, kurios jungiasi su grupėmis,
suformuotomis pirmų dviejų Pakeitimo simbolių.
1.
2.
3.
4.
5.

Po kiekvieno sukimo, kai sustoja būgnai, ant būgnų pridedami 2–6 Pakeitimo simboliai.
Jei Pakeitimo simboliai gali sukurti laimingą grupę, jie pasikeis į pasirinktą simbolį.
Galimi laimėjimai pridedami į bendrą Nemokamų sukimų laimėjimų kiekį.
Simboliai, kurie iš pradžių buvo Pakeitimo simboliai, pasikeis atgal į savo tikrąją formą.
Prieš kitą sukimą, 1–4 Pakeitimo simboliai nuimami nuo atsitiktinių pozicijų ant būgnų.
Mažiausiai 2 Pakeitimo simboliai tarp sukimų visuomet liks ant būgnų.

Papildomas sukimas




Jei bendras Nemokamų sukimų lošimo laimėjimas yra mažesnis nei statymas padaugintas iš
10, galite gauti 1 papildomą sukimą.
Šio papildomo sukimo metu jokie Pakeitimo simboliai nenuimami nuo būgnų.
Papildomas sukimas negali būti pakartojamai aktyvuojamas tame pačiame Nemokamo
sukimo lošime.

Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti prie visų
laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus. Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu
statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

44
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
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Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.293 Žaidimas „Secret of the Stones“ („Brangakmenių paslaptys“)
Žaidimo „Secret of the Stones“ („Brangakmenių paslaptys“) taisyklės:














„Secret of the Stones“ („Brangakmenių paslaptys“) tai 5 būgnų, 3 eilių, 25 statymo eilučių
vaizdo lošimų automatas. Žaidžiama su Universaliųjų simbolių pakeitimais ir Nemokamais
sukimais.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus „Scatter“
simboliais.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 125€.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai pagrindiniame žaidime ir atliekant Nemokamus sukimus pasirodo
ant bet kurio būgno ir gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.

Nemokami sukimai


Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojama 10 Nemokamų sukimų.
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Prieš prasidedant Nemokamiems sukimams pasirinkite iš 20 brangakmenių, kad gautumėte
papildomų Nemokamų sukimų funkcijų.
Pasirinkimų skaičius lygus „Scatter“ simbolių, kuriais aktyvuoti Nemokami sukimai,
skaičiui.
o 3 „Scatter“ simboliai = 3 brangakmeniai
o 4 „Scatter“ simboliai = 4 brangakmeniai
o 5 „Scatter“ simboliai = 5 brangakmeniai
Paslėptos papildomos funkcijos susideda iš:
o Nemokamų sukimų. Papildomi 2, 3, 4, 5 arba 10 Nemokami sukimai pridedami
prie pradinių 10 Nemokamų sukimų.
o Daugiklių. Papildomi x1 arba x2 daugikliai pridedami prie pradinio x1 Nemokamų
sukimų daugiklio.
o Universaliųjų būgnų. Universalūs būgnai padengia 2 ir (arba) 4 būgnus, kol
baigiasi Nemokami sukimai.
o Papildomi universalieji simboliai. Elnio ir (arba) Pelėdos simboliai iš pagrindinio
žaidimo Nemokamų sukimų metu tampa universaliaisiais simboliais.
Nemokami sukimai žaidžiami su tuo pačiu statymo eilučių skaičiumi, statymo lygiu ir ta
pačia monetos verte, kaip ir lošime, kuriame aktyvuoti Nemokami sukimai.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
BENDRO LAIMĖJIMO laukelyje įtraukti visi pagrindinio žaidimo ir Nemokamų sukimų
laimėjimai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija
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Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.294 Žaidimas „Scruffy Duck“ („Bjaurusis ančiukas“)
Žaidimo „Scruffy Duck“ („Bjaurusis ančiukas“) taisyklės:















„Scruffy Duck“ („Bjaurusis ančiukas“) tai 5 būgnų, 3 eilių, 25 statymo eilučių vaizdo
lošimų automatas su į rinkinį sukrautais simboliais, Universaliųjų simbolių pakeitimais ir
Nemokamais sukimais.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 250€.

Į rinkinį sukrauti simboliai





Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant Nemokamus sukimus anties simboliai ant būgnų
pasirodo sukrauti į rinkinį.
Į rinkinį sukrautas simbolis – tai simbolis, kuris iš dalies padengia būgną (1 arba 2 poziciją
ant būgno) arba visas 3 pozicijas ant būgno.
Į rinkinį sukrauti simboliai rodomi visiškai arba dalinai priklausomai nuo to, kaip sustoja
būgnas.
Už bet kurios į rinkinį sukrauto anties simbolio dalies, įtrauktos į laimingą statymo eilutę,
išmokamas laimėjimas.
Išplečiamas universalusis simbolis






Išplečiami universalieji simboliai gali pasirodyti tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant
Nemokamus sukimus, ir gali pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų simbolius.
Išplečiami universalieji simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno, išskyrus tuos atvejus,
kai naudojama Milžiniška universalioji funkcija. Tuomet jie pasirodo tik ant 1 ir 5 būgnų.
Išplečiami universalieji simboliai, su kuriais statymo eilutė tampa laiminga, automatiškai
plečiasi ir apima visą būgną, ant kurio pasirodė.
Išplečiamo universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo
deriniu statymo eilutėje.
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Nemokami sukimai











Pagrindinio žaidimo metu 3 Nemokamo sukimo simboliai, pasirodantys bet kur ant 3, 4 arba
5 būgno, aktyvuoja Nemokamus sukimus.
1 iš toliau aprašytų 5 funkcijų aktyvuojama Nemokamų sukimų metu: Daugiklio funkcija,
Simbolio pašalinimo funkcija, Milžiniška universalioji, Atsitiktinių universaliųjų simbolių ir
Dviguba funkcija.
Kai aktyvuojami Nemokami sukimai, žaidėjas išsirenka vieną iš ančių, taip atsitiktinai
pasirinkdamas vieną iš minėtų funkcijų.
Už kiekvieną funkciją gaunamas atitinkamas Nemokamų sukimų skaičius: Daugiklio
funkcija – 15 Nemokamų sukimų, Simbolio pašalinimo funkcija – 12 Nemokamų sukimų,
Milžiniška universalioji – 10 Nemokamų sukimų, Atsitiktinių universaliųjų simbolių
funkcija – 8 Nemokami sukimai ir Dvigubinimo funkcija – 6 Nemokami sukimai.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.

Daugiklio funkcija


Panaudojus Daugiklio funkciją, visi laimėjimai patrigubinami.

Simbolio pašalinimo funkcija


Naudojant šią funkciją ant būgnų nebūna nedidelių laimėjimų simbolių.

Milžiniška universalioji






Milžiniška universalioji gali pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų, simbolius.
Milžiniška universalioji yra 2 x 2 arba 3 x 3 simbolių dydžio ir pasirodo tik ant 2, 3 ir 4
būgnų.
Milžiniška universalioji pasirodo arba dalinai, arba visiškai matoma, priklausomai nuo to,
kaip būgnai sustoja.
Kai numatomas laimėjimas, Milžiniška universalioji pasidalija į 2–9 atskirus
universaliuosius simbolius.
Už bet kurią Milžiniškos universaliosios dalis, įtrauktą į laimingą statymo eilutę, išmokama
aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje.

Atsitiktinių universaliųjų simbolių funkcija



Naudojant šią funkciją kiekvieno sukimo metu 2–5 Atsitiktiniai universalieji simboliai
pasirodo ant būgnų, kai jie sustoja.
Atsitiktiniai universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų
simbolius.
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Jei Atsitiktiniai universalieji simboliai pasirodo ant Išplečiamų universaliųjų simbolių,
Išplečiami universalieji simboliai vis tiek išsiplečia ir perdengia Atsitiktinius (jei tuomet
statymo eilutė tampa laiminga).
Jei Atsitiktiniai universalieji simboliai pasirodo ant Išplečiamų universaliųjų (su kuriais
statymo eilutė netampa laiminga) Atsitiktiniai universalieji simboliai neperdengs
Išplečiamų.
Atsitiktiniai universalieji simboliai nesiplečia.
Atsitiktiniai universalieji simboliai nepasirodo ant Milžiniškų universaliųjų simbolių.
Atsitiktinių universaliųjų simbolių pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo
deriniu statymo eilutėje.

Dvigubinimo funkcija



Įmanoma vienu metu aktyvuoti dvi iš aukščiau nurodytų funkcijų.
Šios dvi funkcijos pasirenkamos atsitiktinai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
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Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.295 Žaidimas „Roulette Advanced“ („Ruletė pažengusiems“)
Žaidimo „Roulette Advanced“ („Ruletė pažengusiems“) taisyklės:


Šis žaidimas yra internetinė Europietiškos ruletės versija. Žaidimo tikslas yra teisingai
nuspėti, kurioje iš 37 sunumeruotų laukelių sustos kamuoliukas. Jei laimingas laukelis,
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kuriame sustoja kamuoliukas, nuspėjama teisingai, žaidėjai laimi kiekį, nustatomą pagal
laimingo statymo išmoką.
Žaidėjai atlieka vieno tipo (įprastą arba specialųjį) statymą arba bet kokį statymų modelį
pagal taikomus stalo ir statymo tipų apribojimus. Kai žaidėjai atlieka statymus ir
paspaudžiamas mygtukas SUKTI, ruletės ratas pradeda suktis. Kamuoliukas, atsimušdamas
į šoninius stabdiklius, ridenasi aplink į priešingą pusę, nei sukasi ruletės ratas. Kamuoliukas
sustoja atsitiktinai parinktame laukelyje.
Statymo srityje padedamas žymeklis, nurodantis laimingą skaičių, kuris taip pat rodomas ir
lentoje.
Visi statymai, neatitinkantys laimingo skaičiaus, pašalinami nuo stalo.
Jei žaidėjas statė ant laimingo skaičiaus, žaidėjui išmokamas laimėjimas.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 10 000€.
Kaip lošti?






Pasirinkite žetono vertę, atlikite statymą, pasukite ratą, palaukite ir pamatysite, ar teisingai
nuspėjote laimingą skaičių.
Žetono vertės pasirinkimas Spustelėkite žetoną žaidimo skydelio apatiniame dešiniame
kampe ir pasirinkite norimą žetono vertę. Jei žetonų kairėje ir dešinėje yra rodyklės,
spustelėkite jas ir pamatysite papildomas žetono vertes.
Vieno arba kelių statymų atlikimas Atlikite savo statymus padedami ant stalo žetonus
arba naudodami tam tikrą statymo modelį pagal taikomus stalo ir statymo tipų apribojimus.
Pastaba: Jei bendra statymo suma viršija statymo arba stalo ribą, arba jei neturite
pakankamai grynųjų statymui, suma nebus pastatyta.

Statymai (vidiniai ir išoriniai)
o

o

Spustelėkite stalą bet kurio statymo srityje ir atlikite statymą. Už kiekvieną
spustelėjimą ant stalo srities ir takelio skaičių ant stalo statymo srities padedamas
vienas pasirinktos vertės žetonas.
Kai ant stalo arba statymo sričių pajudinamas pelės žymeklis, žaidime paryškinamas
statymas ir parodo statymo tipo informacija, pavyzdžiui, „Tiesus“ ir esama statymo
vertė.

Specialieji statymai (Specialiųjų statymų skydelis, lenta ir takelis)




Specialusis statymas atliekamas spustelint žetono vertę ir specialiųjų statymų skydelyje
spustelint statymą. Pagal atliktą statymą įprasto statymo srityje ant stalo padedami
pasirinktos vertės žetonai.
Pelės žymekliu prilietus specialųjį statymą ant stalo paryškinamas statymo skaičius.

Pastaba: žaidimo skydelio apatiniame dešiniame kampe pasirinkite kitą žetoną ir padidinkite
statymo sumą.
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Statymo panaikinimas Žaidimo skydelio apatiniame dešiniame kampe pasirinkite „Ištrinti
žetoną“ ir paspauskite bet kurią žaidimo sritį ant stalo arba specialiojo statymo specialiųjų
statymų skydelį, lentą arba takelį ir panaikinkite statymą.
Rato sukimas Spustelėkite SUKTI ir pašalinkite kamuoliuką iš laukelio bei pradėkite rato
sukimąsi. Pastatyta suma bus išskaičiuota iš jūsų sąskaitos. Kai kamuoliukas sustoja
laukelyje, to laukelio skaičius yra laimingas. Ant stalo statymo srities padedamas žymeklis,
kuris rodo laimingą skaičių.



Laimingo skaičiaus patikrinimas Laimingas skaičius rodomas lentoje kartu su informacija
apie laimingo skaičiaus tipą ir laimėjimus. Jūsų laimėjimai taip pat rodomi žaidimo
skydelyje ir yra pridedami prie jūsų Grynųjų sumos. Visi nelaimingi statymai išvalomi.



Žaisti dar kartą. Spustelėkite STATYTI VĖL ir atlikite tą patį statymą kaip ir praeitame
lošime arba spustelėkite IŠVALYTI STATYMUS ir nuvalykite nuo stalo visus įvykdytus
statymus, tada atlikite naujus ir spustelėkite SUKTI.

Specialiųjų statymų skydelis





Naudojantis šiuo skydeliu galite atlikti specialius statymus.
Specialiųjų statymų skydelis pasirodo spustelėjus Specialiųjų statymų juostą.
Atidarytame skydelyje matomi visi galimi specialieji statymai.
Naudodamiesi skydelio viršuje esančiomis rodyklėmis slinkite per specialiųjų statymų
sąrašo puslapius.

Mėgstamiausi statymai





Žaidimas turi mėgstamiausių statymų funkciją, kuri leidžia išsaugoti bet kokios
konfigūracijos statymus ir atlikti juos automatiškai.
Norėdami atlikti vieną iš mėgstamiausių statymų, atidarykite „Mėgstamiausi statymai“
meniu ir iš sąrašo pasirinkite statymą. Visi žetonai padedami automatiškai.
Atlikite visus statymus, atidarykite „Mėgstamiausi statymai“ meniu ir išsaugokite šiuos
statymus kaip mėgstamiausius. Įrašykite statymo pavadinimą ir paspauskite varnelę.
Norėdami ištrinti mėgstamiausią statymą, uždarykite statymą sąraše, paspausdami mygtuką
„x“.

Takelis






Takeliu suteikiamas kitas statymo ant ruletės stalo būdas.
Takelis toks pats kaip ruletės ratas (t. y., jo skaičių tvarka tokia pati).
Specialiuosius statymus galima atlikti ant skaičių, kurie yra šalia vienas kito ant ruletės rato
arba takelio.
Takelyje gali būti atliekami trijų tipų statymai: tiesūs ir penki (5) specialieji statymai,
įskaitant statymus ant kaimynų.
Norėdami atlikti statymą ant kaimynų žaidimo nustatymuose įjunkite statymus ant kaimynų
ir nurodykite statymo plotį abipus pasirinkto skaičiaus (0 išjungia statymus ant kaimynų, 1–
9 nurodo statymo plotį).

Skelbimų lenta
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Dinaminės lentos turinys keičiasi pagal žaidimo etapus.
Lentoje rodoma skaičių istorija, laimingas skaičius ir kazino ruletės statistika.
Be to, galite atlikti statymus ant „karštų“ ir „šaltų“ skaičių, kurie taip pat nurodyti lentoje.



Skaičių istorija lentoje. Lentoje rodoma paskutinių 14 laimingų stalo skaičių istorija.
Raudonai pažymėti skaičiai priklauso raudonų skaičių laukeliams, juodai pažymėti skaičiai
priklauso juodiems skaičių laukeliams, o žali reiškia 0.
o Lenta Statymo režime Lenta rodo „karštų“ ir „šaltų“ skaičių, nelyginių, nulio,
lyginių, raudonų, žalių ir juodų skaičių statistiką iš visų internetinio kazino ruletės
stalų.
o „Karšti“ skaičiai. Rodo dažniausiai pasitaikančius skaičius ir kiek kartų jie pasirodė
per paskutinius 500 sukimų.
o „Šalti“ skaičiai. Rodo rečiausiai pasitaikančius skaičius ir prieš kiek sukimų jie
laimėjo.
o Raudoni, juodi ir žali skaičiai Rodo, kiek kartų (procentais) per paskutinius 500
sukimų pasirodė raudoni, juodi arba žali skaičiai.
o NELYGINIAI, LYGINIAI SKAIČIAI IR 0. Rodo, kiek kartų (procentais) per
paskutinius 500 sukimų pasirodė nelyginiai, lyginiai skaičiai arba nulis.

Pastaba: statistika lentoje atnaujinama kiekvieno žaidimo lošimo pabaigoje, kai parodomas
laimingas skaičius.


Lenta rezultatų režimu Kai sustoja kamuoliukas, lentoje parodomas laimingas skaičius ir
rezultatai (ar laimėjimas pelnytas, ar ne).

Statymų apibūdinimas ir išmokos


Toliau esančioje lentelėje išvardyti statymo tipai, kiekvieno statymo aprašymas ir už
laimingą statymą išmokama išmoka.
Statymo
kategorija

Aprašymas

Laimėjimas

Vidiniai statymai, statymai atliekami ant skaičių arba linijų tarp skaičių ant vidinės stalo
srities.
Tiesus

Statymas ant bet kurio atskiro skaičiaus arba 0.
Padėkite žetonus skaičiaus (langelio) centre.
Laimite, kai kamuoliukas sustoja ant to skaičiaus.

Išdalytas

Statymai ant dviejų horizontaliai arba vertikaliai
šalia vienas kito esančių skaičių. Padėkite žetonus
17:1
ant linijos, skiriančios tuos du skaičius. Laimite, kai
kamuoliukas sustoja ant bet kurio iš dviejų skaičių.

Statymai ant trijų skaičių eilutės (gatvės) arba
vienos horizontalios eilutės. Padėkite žetonus ant
Statymas ant trijų
skaičiaus eilutėje, kuris skiria vidinę ir išorinę
skaičių
statymo sritis. Laimite, kai kamuoliukas sustoja ant
vieno iš trijų skaičių.
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Kampo

Statymas ant keturių kvadratu išsidėsčiusių skaičių,
pvz.: 11–12–14–15. Padėkite žetonus ant bendro
keturių langelių kampo. Laimite, kai kamuoliukas
sustoja ant vieno iš keturių skaičių.

Šešių linijų

Statymas ant šalia esančių gatvių. Padekite žetonus
ant dviejų šalia esančių eilučių iš trijų skaičių
5:1
susijungimo, pvz.: 25–30. Laimite, kai kamuoliukas
sustoja ant vieno iš šešių skaičių.

8:1

Išoriniai statymai. Statymai, atlikti išorinėse sekcijose aplink skaičius.
Statymai ant visų 12 skaičių arba bet kurio iš trijų
Kairys, vidurinis, stulpelių (kairio, vidurinio arba dešinio). Padėkite
dešinys
žetonus 2-1 pažymėtoje sekcijoje, stulpelio gale.
(Stulpeliai)
Laimite, kai kamuoliukas sustoja ant vieno iš 12
stulpelio skaičių.

2:1

Statymai ant 12 skaičių trijose greta esančiose
Pirmas 12, antras eilėse. Padėkite žetonus 1 tuzino sekcijoje (skaičiai
12, trečias 12
1–12), 2 tuzino sekcijoje (13–24) arba 3 tuzino
2:1
(tuzinas)
sekcijoje (25–36). Laimite, kai kamuoliukas sustoja
ant vieno iš pasirinktų 12 skaičių.
19–36 (ant
didelių skaičių)
arba 1–18 (ant
mažų)

Statymas ant mažiausių 18 arba didžiausių 18
skaičių. Padėkite žetonus 1–18 pažymėtoje sekcijoje
ir statykite ant mažiausių skaičių arba 19–36
1:1
pažymėtoje sekcijoje ir statykite ant didžiausių
skaičių. Nulis nesiskaito kaip mažiausias skaičius.

Raudona arba
juoda

Statymai ant visų raudonų arba visų juodų skaičių.
Padėkite žetonus sekcijose ant laukelių su juodu
1:1
arba raudonu rombais. Nulis nesiskaito nei raudonu,
nei juodu.

Nelyginis arba
lyginis

Statymai ant visų lyginių arba visų nelyginių
skaičių. Padėkite žetoną ant sekcijos, pažymėtos
„LYGINIAI“ arba „NELYGINIAI“

1:1

Specialiųjų statymų skydelio statymai:
Raudoni išskirti
statymai

Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) išskirti
statymai su vienu žetonu ant 9–12, 16–19, 18–21 ir
27–30.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Juodieji išskirti
statymai

Mažiausiai septynių (7) žetonų septyni (7) išskirti
statymai su vienu žetonu ant 8–11, 10–11, 10–13,
17–20, 26–29, 28–29 ir 28–31.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas
Mažiausiai aštuonių (8) žetonų aštuoni (8) tiesūs
„Orphelin Plein“ statymai 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 ir 34.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs

Išmoka tokia pat kaip
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Plein 0“

statymai ant 0, 10, 20 ir 30.

ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Plein 1“
statymai ant 1, 11, 21 ir 31.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Plein 2“
statymai ant 2, 12, 22 ir 32.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Plein 3“
statymai ant 3, 13, 23 ir 33.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Plein 4“
statymai ant 4, 14, 24 ir 34.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Plein 5“
statymai ant 5, 15, 25 ir 35.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Plein 6“
statymai ant 6, 16, 26 ir 36.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) tiesūs statymai
Plein 7“
ant 7,17 ir 27.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) tiesūs statymai
Plein 8“
ant 8, 18 ir 28.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) tiesūs statymai
Plein 9“
ant 9, 19 ir 29.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Išmoka lygi
Statymas „Finale Mažiausiai penkių (5) žetonų trys (3) išskirti
atliktiems statymams.
Cheval - Plein“
statymai ant 0–1, 10–11 ir 20–21, ir du (2) tiesūs ant Tiesus statymas 35:1,
(0–1)
30 ir 31.
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale Mažiausiai penkių (5) žetonų trys (3) išskirti
atliktiems statymams.
Cheval - Plein“
statymai ant 1–2, 11–12 ir 31–32, ir du (2) tiesūs ant Tiesus statymas 35:1,
(1–2)
21 ir 22.
išskirtas statymas
17:1
Statymas „Finale Mažiausiai penkių (5) žetonų trys (3) išskirti
Išmoka lygi
Cheval - Plein“
statymai ant 2–3, 22–23 ir 32–33, ir du (2) tiesūs ant atliktiems statymams.
(2–3)
12 ir 13.
Tiesus statymas 35:1,
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išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale Mažiausiai šešių (6) žetonų keturi (4) tiesūs statymai atliktiems statymams.
Cheval - Plein“
ant 3, 4, 33, ir 34, ir du (2) išskirti ant 13–14 ir 23– Tiesus statymas 35:1,
(3–4)
24.
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale Mažiausiai penkių (5) žetonų trys (3) išskirti
atliktiems statymams.
Cheval - Plein“
statymai ant 4–5, 14–15 ir 34–35, ir du (2) tiesūs ant Tiesus statymas 35:1,
(4–5)
24 ir 25.
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale Mažiausiai penkių (5) žetonų trys (3) išskirti
atliktiems statymams.
Cheval - Plein“
statymai ant 5–6, 25–26 ir 35–36, ir du (2) tiesūs ant Tiesus statymas 35:1,
(5–6)
15 ir 16.
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale
atliktiems statymams.
Mažiausiai penkių (5) žetonų trys (3) tiesūs statymai
Cheval - Plein“
Tiesus statymas 35:1,
ant 6, 7 ir 36, ir du (2) išskirti ant 16–17 ir 26–27.
(6–7)
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale
atliktiems statymams.
Mažiausiai keturių (4) žetonų du (2) išskirti statymai
Cheval - Plein“
Tiesus statymas 35:1,
ant 7–8 ir 17–18, ir du (2) tiesūs ant 27 ir 28.
(7–8)
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
Statymas „Finale
atliktiems statymams.
Mažiausiai keturių (4) žetonų du (2) išskirti statymai
Cheval - Plein“
Tiesus statymas 35:1,
ant 8–9 ir 28–29, ir du (2) tiesūs ant 18 ir 19.
(8–9)
išskirtas statymas
17:1
Statymas „Finale
Mažiausiai keturių (4) žetonų du (2) tiesūs statymai
Cheval - Plein“
ant 9 ir 10, ir du (2) išskirti ant 19–20 ir 29–30.
(9–10)

Išmoka lygi
atliktiems statymams.
Tiesus statymas 35:1,
išskirtas statymas
17:1

Statymas ant
nulio kaimynų

Išmoka lygi
Mažiausiai devynių (9) žetonų du (2) trijų eilučių
atliktiems statymams.
statymai ant 0–2–3, septyni (7) išskirti statymai 4–7, Trijų eilučių statymas
12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29 ir 32–35.
11:1, išskirtas
statymas 17:1

Rato trečdalių
statymas

Mažiausiai šešių (6) žetonų šeši (6) išskirti statymai Išmoka tokia pat kaip
ant 5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30 ir 33–36.
ir išskirtam statymui
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17:1
Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Cheval“ (0–3)
statymai ant 0–3, 10–13, 20–23 ir 30–33.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Cheval“ (1–4)
statymai ant 1–4, 11–14, 21–24 ir 31–34.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
Cheval“ (2–5)
statymai ant 2–5, 12–15, 22–25 ir 32–35.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) išskirti
Cheval“ (3–6)
statymai ant 3–6, 13–16, 23–26 ir 33–36.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) išskirti statymai
Cheval“ (4–7)
ant 4–7, 14–17 ir 24–27.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) išskirti statymai
Cheval“ (5–8)
ant 5–8, 15–18 ir 25–28.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) išskirti statymai
Cheval“ (6–9)
ant 6–9, 16–19 ir 26–29.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) išskirti statymai
Cheval“ (7–10) ant 7–10, 17–20 ir 27–30.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) išskirti statymai
Cheval“ (8–11) ant 8–11, 18–21 ir 28–31.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Statymas „Finale Mažiausiai trijų (3) žetonų trys (3) išskirti statymai
Cheval“ (9–12) ant 9–12, 19–22 ir 29–32.

Išmoka tokia pat kaip
ir išskirtam statymui
17:1

Takelio statymai:

0–2–3 serija

Mažiausiai devynių (9) žetonų vienas (1) trijų
eilučių statymas ant 0–2–3 dviem (2) žetonais ir
septyni (7) išskirti statymai vienu žetonu ant
kiekvienos linijos, skiriančios skaičius 4–7, 12–15,
18–21, 19–22, 25–28, 26–29 ir 32–35.

5–8 serija

Mažiausiai šešių (6) žetonų šeši (6) išskirti statymai Išmoka tokia pat kaip
po vieną žetoną ant kiekvienos linijos, skiriančios
ir išskirtam statymui
skaičius 5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30 ir 33–36. 17:1

NAŠLAIČIŲ
statymas

Mažiausiai penkių (5) žetonų vienas (1) tiesus
Išmoka lygi
statymas ant skaičiaus 1 ir keturi (4) išskirti statymai atliktiems statymams.
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vienu žetonu ant kiekvienos linijos, skiriančios
skaičius 6–9, 14–17, 17–20 ir 31–34.
Mažiausiai keturių (4) žetonų statymas su trijų (3)
žetonų išskirtais statymais ant linijų, skiriančių
NULIO statymas
skaičius 0–3, 12–15, 32–35 ir vieno (1) žetono
tiesus statymas ant skaičiaus 26.

Statymai ant
kaimynų

Mažiausiai trijų (3) žetonų statymas trimis (3)
tiesiais statymais iš abiejų pasirinkto takelio
skaičiaus pusių. Pavyzdžiui, 5 skaičių plotis reiškia
vienuolikos (11) žetonų statymą su vienuolika (11)
tiesių statymų ant pasirinkto skaičiaus ir penkių
skaičių iš dešinės ir kairės rate pasirinkto skaičiaus
pusių.

Tiesus statymas 35:1,
išskirtas statymas
17:1
Išmoka lygi
atliktiems statymams.
Tiesus statymas 35:1,
išskirtas statymas
17:1

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Lentos statymai. Kai lenta veikia statymo režimu, tik šiame ruletės žaidime galimi du
unikalūs statymai.
„Karšti“ skaičiai

Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
statymai ant „karštų“skaičių, kurie rodomi lentoje.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

„Šalti“ skaičiai

Mažiausiai keturių (4) žetonų keturi (4) tiesūs
statymai ant „karštų“skaičių, kurie rodomi lentoje.

Išmoka tokia pat kaip
ir tiesiam statymui
35:1

Išmokos


Toliau esančioje lentelėje pateikiami visi galimi statymai su mažiausiu žetonų skaičiumi,
būtinu norint atlikti statymą ir gauti išmoką.
Statymas
Tiesus
Išdalytas
Trijų linijų (gatvės)
Kampo
Šešių linijų
Stulpelio
Tuzino
Raudonų arba juodų
1–18 arba 19–36

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Laimėjimas
35:1
17:1
11:1
8:1
5:1
2:1
2:1
1:1
1:1
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Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir pradėkite naują žaidimo lošimą.

Spustelėkite ir išvalykite visus stalo statymus.

Spustelėkite ir padvigubinkite visų šiuo metu ant stalo esančių statymų vertę.

Spustelėkite ir pakartokite tą patį statymą kaip ir ankstesniame žaidimo lošime.

Spustelėkite ir sumažinkite arba išskleiskite „Mėgstamiausi statymai“ ir
„Specialiųjų statymų“ meniu.

Spustelėkite ir pradėkite greitąjį sukimą.

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. toliau pateiktą žaidimo nustatymų skyrių.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Žaidimo nustatymų parinktys



Garso efektai. Įjungia arba išjungia žaidimo garso efektus.
Fono muzika. Įjungia arba išjungia fono garsą.
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Specialieji statymai. Specialusis statymas atliekamas spustelint žetono vertę ir specialiųjų
statymų skydelyje spustelint statymą.
Statymai ant kaimynų. Įjunkite arba išjunkite statymo ant kaimynų funkciją ir nustatykite
skaičių, ant kiek jų bus statoma abejose pasirinkto skaičiaus pusėse, plotį (0 išjungia
statymus ant kaimynų, 1–9 nurodo skaičių plotį).
Greitasis žaidimas. Įjungia ir išjungia greitąjį žaidimą.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją.
Papildoma informacija



Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.296 Žaidimas „Roulette“ („Ruletė“)







„Roulette“ („Ruletė“) tai mobilioji europietiškos ruletės versija, kur žaidimo tikslas yra
nuspėti, į kurią iš 37 sunumeruotų angų įkris kamuoliukas. Teisingai atspėjus laimingą
skaičių, žaidėjai laimi sumą pagal laimingo statymo išmoką.
Rezultatų istorijos juostoje, esančioje virš ruletės, rodomi 5 ankstesnis laimingi skaičiai ir
spalvos. Kairiausiai esantis skaičius yra paryškintas. Paryškinimas reiškia, kad tai yra
paskutinis laimingas skaičius.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Statymų atlikimas












Statyti galima dviem būdais.
o Nuvilkite žetoną į statymo sritį. Pasirenkama statymo sritis, atliekamas atitinkamas
statymas.
o Pasirinkite žetono vertę ir bakstelėkite statymo sritį, kad ją pasirinktumėte.
Atliekamas atitinkamas statymas.
Kai statymo sritis pasirenkama, ji paryškinama. Paryškinta statymo sritis tampa neaktyvia
per dvi sekundes.
Papildomi bakstelėjimai prideda reikiamą tos pačios vertės žetonų skaičių prie pasirinktos
statymo srities.
Po to, kai atliekamas statymas, bakstelėkite ir palaikykite statymo sritį ant stalo ir
peržiūrėkite bendrą statymo vertę.
Jei bandote atlikti statymą, kurio suma viršija stalo, žaidėjo arba statymo srities ribą, bus
rodomas pranešimas; statymas nebus atliktas.
Jei įjungsite Pakartotinai naudoti tą patį statymą, statymai, atlikti ankstesniame lošime,
bus automatiškai atlikti ir už vėlesnius lošimus. Prieš sukdami ratą, galite modifikuoti arba
pašalinti atliktą statymą.
Vienu metu ekrane yra aktyvi tik viena žetono vertė. Aktyvaus žetono kairėje arba dešinėje
pusėje gali būti matomos papildomų žetonų dalys. Norėdami jas statyti, vilkite jas, kol bus
matomos.
Kai atliksite statymą, bakstelėkite SUKIMO mygtuką ir paleiskite žaidimo lošimą. Tuomet į
ruletės ratą paleiskite kamuoliuką.
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Statymo tipai


Šiame ruletės žaidime galite atlikti vidinius ir išorinius statymus.

Vidiniai statymai


Statymai atliekami ant skaičių arba linijų tarp skaičių ant vidinės stalo srities.
o Tiesus statymas. Tiesus statymas atliekamas ant vieno skaičiaus. Norėdami atlikti
tiesų statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus stale.
o Išdalytas statymas. Išdalytas statymas atliekamas ant 2 greta esančių skaičių.
Norėdami atlikti išdalytą statymą, padėkite žetoną ant linijos tarp 2 greta esančių
skaičių.
o Trijų linijų (gatvės) statymas. Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas ant 3
skaičių eilės. Norėdami atlikti gatvės statymą, padėkite žetoną ant linijos ties vienos
iš 12 eilių pradžia. Jūs taip pat galite atlikti trijų linijų (gatvės) statymą ant 0, 1, 2
arba 0, 2, 3 padėdami žetoną ant 3 skaičių susikirtimo kampo.
o Kampo statymas. Kampo statymas yra statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti
kampo statymą, padėkite žetoną ant 4 skaičių susikirtimo kampo. Taip pat galite
atlikti kampo statymą ant 0, 1, 2, 3 padėdami žetoną ant 0 ir 1, 2, 3 eilės susikirtimo
kampo.
o Šešių linijų statymas. Šešių linijų statymas yra statymas ant 6 skaičių; 2 eilių, kurias
sudaro 3 skaičiai, išskyrus 0. Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną
ant linijos, kuri skiria 2 eiles, pradžios.

Išoriniai statymai


Išoriniai statymai yra statymai, atliekami ant stalo sričių, kurios sudaro skaičių grupes.
Toliau pateikiami išorinių statymų variantai.
o Stulpelio statymas. Stulpelio statymas yra statymas ant 12 skaičių; vieno stulpelio,
kurį sudaro 12 skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vienos
iš 3 sričių, pažymėtų 2:1.
o Tuzino statymas. Tuzino statymas yra statymas ant 12 skaičių, 4 eilių, kurias sudaro
po 3 skaičius. Norėdami atlikti tuzino statymą, padėkite žetoną ant vienos iš
pažymėtų sričių: Pirmo 12, antro 12 arba trečio 12.
o Statymas ant raudono arba juodo. Statymas ant raudono arba juodo yra statymas
ant 18 skaičių: ant visų juodų skaičių arba ant visų raudonų skaičių. Norėdami atlikti
statymą ant juodo arba raudono, padėkite žetoną ant nepažymėtų raudonų arba juodų
sričių.
o Statymas ant lyginių arba nelyginių skaičių. Statymas ant lyginių arba nelyginių
skaičių yra statymas ant 18 skaičių: arba ant visų lyginių skaičių, išskyrus 0, arba ant
visų nelyginių skaičių. Norėdami atlikti statymą ant lyginių arba nelyginių skaičių,
padėkite žetoną ant srities, pažymėtos Lyginiai arba Nelyginiai.
o 1–18 arba 19–36. 1–18 arba 19–36 statymas yra statymas ant 18 skaičių: arba ant
pirmų 18, išskyrus 0, arba ant paskutinių 18. Norėdami atlikti 1–18 arba 19–36
statymą, padėkite žetoną ant srities, pažymėtos 1–18, arba srities, pažymėtos 19–36.

Išmokos

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

63


Toliau esančioje lentelėje pateikiami visi galimi statymai su mažiausiu žetonų skaičiumi,
būtinu norint atlikti statymą ir gauti išmoką.

Statymas
Tiesus
Išdalytas
Trijų linijų (gatvės)
Kampo
Šešių linijų
Stulpelio
Tuzino
Raudonų arba juodų
Lyginių arba juodų
1–18 arba 19–36

Laimėjimas
35:1
17:1
11:1
8:1
5:1
2:1
2:1
1:1
1:1
1:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamu statymu.
Palaikykite nuspaudę sukimo mygtuką, kad perjungtumėte režimus tarp
įprasto ir greitojo sukimo.
Greitasis stabdymas: Specialusis statymas atliekamas spustelint žetono vertę
ir specialiųjų statymų skydelyje spustelint statymą.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Paleidimo nustatymai



Fono spalva. Bakstelėkite jungiklį ir perjunkite fono spalvą.
Greitasis sukimas. Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
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Pakartotinai naudoti tą patį statymą. Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba
išjunkite Pakartotinį to paties statymo naudojimą.



Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.

Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Mygtukai ir simboliai
Greitieji nustatymai
Bakstelėkite ir eikite į paleidimo nustatymus neidami į nustatymų meniu. Žaidėjas
gali įjungti automatinį paleidimą, pakartotinai naudoti tą patį statymą ir atlikti
greitąjį sukimą.
Išvalyti
Bakstelėkite ir išvalykite pasirinktos srities statymus. Jei statymo sritis nėra
pasirinkta, tuomet bus išvalyti visi ant stalo esantys statymai.
Dvigubinti
Bakstelėkite ir padvigubinkite ant stalo esančių statymų vertę.

Pakartotinai statyti
Bakstelėkite ir pakartokite tą patį statymą, kaip ir ankstesniame žaidimo lošime.
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Anuliuoti
Bakstelėkite ir anuliuokite paskutinį ant stalo, atliktą statymą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.297 Žaidimas „Reel Steal“ („Plieno būgnai“)
Žaidimo „Reel Steal“ („Plieno būgnai“) taisyklės:





















„Reel Steal“ („Plieno būgnai“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 9 statymo eilučių keliamonetis vaizdo
lošimų automatas su „Scatter“ laimėjimais, Nemokamais sukimais ir Universaliųjų simbolių
pakeitimais.
Žaidžiama 9 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetų
vertėmis.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma naudojant Monetos vertės rinkiklį.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Universalieji simboliai gali pakeisti aukščiausią galimą laimingą derinį statymo būdui.
Statymo eilutės laimėjimai Universaliaisiais simboliais išmokami x5.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas , padaugintas iš išmokos,
„Scatter“ laimėjimai pridedami prie bet kurios statymo eilutės laimėjimo.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami iš eilės pradedant nuo kairiausio į dešinę, išskyrus
„Scatter“ simbolius.
Visi laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su „Scatter“
simboliais.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,09€.
Didžiausia statymo suma: 45€.

Nemokami sukimai



Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
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Nemokamų sukimų metu, statymo eilutės laimėjimai išmokami x5. Papildomi Nemokami
sukimai neįtraukiami.
Tai reiškia, kad Nemokamų sukimų metu statymo eilutės laimėjimai Universaliaisiais
simboliais išmokami padauginus iš Nemokamų sukimų daugiklio (x5) ir iš Universaliojo
daugiklio (x5).
Nemokamų sukimų metu kiekvienas „Scatter“ simbolis, pasirodantis bet kur ant būgnų,
aktyvuoja vieną papildomą Nemokamą sukimą.
Nemokamų sukimų metu už „Scatter“simbolius laimimi tik papildomi Nemokami sukimai.
Už juos nėra išmokos.
Šie Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai
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Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.298 Žaidimas „Planet of the Apes“ („Beždžionių planeta“)
Žaidimo „Planet of the Apes“ („Beždžionių planeta“) taisyklės:


„Planet of the Apes“ („Beždžionių planeta“) tai 2 sričių, 5 būgnų, 3 eilių ir 20 eilučių
(fiksuotų) lošimų automatas su 2 tipų Nemokamais sukimais, Papildomai (Bonus)
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simboliais, „Scatter“ ir Universaliųjų simbolių pakeitimais, Sukrauta universaliąja funkcija,
2 Papildomomis (Bonus) funkcijom ir Dviguba funkcija.
Žaidžiama dviejose srityse, kurių kiekvienoje yra 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10
statymo lygių (20 monetų lygiui) ir skirtingos monetos vertės.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Būgnams sukantis abejomis sritimis žaidžiama vienu metu, žaidėjas negali pasirinkti vienos
iš dviejų sričių.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ ir Papildomus simbolius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami atskirai kiekvienai sričiai ir kai jie pasirodo iš eilės
nuo kairiausio iki dešiniausio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Dvigubos, Sukrautos universaliosios ir papildomos „Aušros“ funkcijų laimėjimai ir
Pakilimo bei Aušros Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų pirminio sukimo
laimėjimų.
Pakilimo ir Aušros Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte
kaip ir lošimas, kurio metu sukimai buvo aktyvuoti.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
„Scatter“ simboliais.
Sukrauta universalioji, papildoma Pakilimo ir papildoma Aušros bei Dviguba funkcijos gali
būti aktyvuojamos tik pagrindinio žaidimo metu.
Papildoma Pakilimo, papildoma Aušros ir Sukrauta universalioji funkcijos gali būti
aktyvuojamos tokiu pačiu metu. Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami kartu su
Papildomomis funkcijomis.
Bendro laimėjimo laukelis rodomas ekrane Nemokamų Pakilimo ir Aušros sukimų metu ir
jame įtraukti visi Nemokamų sukimų metu laimėti laimėjimai sudėti su visais lošimo, kurio
metu aktyvuoti Nemokami sukimai, laimėjimais.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Sukrauta universalioji funkcija


Sukrauta universalioji funkcija aktyvuojama Pakilimo žaidimo srityje kai būgnas visiškai
uždengiamas Universaliaisiais simboliais. Sukrauti universalieji simboliai tuomet
padvigubinami – pasirodo Aušros žaidimo srityje, tose pačiose pozicijose.

Papildoma pakilimo funkcija



Jei Papildomas pakilimo simbolis pasirodo ant pirmo būgno, aktyvuojama Papildoma
pakilimo funkcija.
Ši funkcija – tai papildomas monetų laimėjimas, kuris laimimas už kiekvieną žmogaus arba
žmogbeždžionės simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolius, pasirodžiusį ekrane ir Pakilimo
žaidimo srityje. Kai ši funkcija aktyvuota, monetų laimėjimas išmokamas sudėtas su visais
statymo eilutės laimėjimais ant būgnų.
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Didžiausias galimas Papildomos pakilimo funkcijos monetų laimėjimas 1 statymo lygyje yra
1590 monetų arba šiai sumai lygus statymas, padaugintas iš 79,5.

Papildoma Aušros funkcija








Jei Papildomas Aušros simbolis pasirodo ant paskutinio būgno, aktyvuojama Papildoma
Aušros funkcija.
Tai funkcija, kuri pakeičia žmogaus ir žmogbeždžionės simbolius į tą patį simbolį, kuris
pasirodo tik Aušros žaidimo srityje.
Jei jau yra vienas arba daugiau galimų laimėjimo derinių, pasirenkamas aukščiausios vertės
simbolis derinyje. Kitu atveju simbolis pasirenkamas atsitiktinai.
Pakeisti simboliai yra tik Aušros žaidimo srityje.
Pakeitimui pasirenkamas žmogaus arba žmogbeždžionės simbolis.
Pirma įvyksta pakeitimas, o tada suskaičiuojami statymo eilutės laimėjimai.
„Scatter“ simboliai nekeičiami.

Dviguba funkcija











Prieš kiekvieną sukimą yra šansas, kad bus aktyvuota Dviguba funkcija. Jei Dviguba
funkcija aktyvuojama, abiems žaidimo sritims pasirenkamas vienas, tačiau nevienodas,
simbolis. Taip pat negalima pasirinkti Universaliųjų arba „Scatter“ simbolių.
Ant būgnų bus tik tie du simboliai, o kitos pozicijos bus tuščios.
Jei būgnams sustojus simbolis pasirodo jam skirtoje srityje, simbolis pasilieka.
Jei būgnams sustojus simbolis pasirodo ne jam skirtoje srityje, jis perkeliamas į tą pačią
poziciją jam skirtoje srityje.
Jei bent vienas naujas simbolis pasirodo jam skirtoje srityje, sukama pakartotinai.
Jei simbolis pasirodo ne jam skirtoje srityje ir ta pati pozicija kitoje srityje užimta, simbolis
neperkeliamas.
Sukama pakartotinai, kol nei vienoje srityje nebepasirodo naujų simbolių.
Dviguba funkcija negali būti aktyvuojama tuo pat metu kaip ir bet kokia kita funkcija.
Statymo lygis ir monetos vertė naudojant Dvigubą funkciją yra tokie patys kaip ir lošime,
kurio metu aktyvuota funkcija.

„Scatter“ laimėjimai




Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
pelnomas laimėjimas.
Pakilimo ir Aušros žaidimo srityse „Scatter“ simboliai laikomi ir skaičiuojami kaip du
atskiri simboliai.
Pakilimo ir Aušros simboliai gali pasirodyti tik pagrindiniame žaidime.

Nemokami Pakilimo sukimai




Kai Pakilimo žaidimo srityje bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami Pakilimo sukimai.
Tik Pakilimo žaidimo sritis aktyvi Nemokamų Pakilimo sukimų metu.
Laimima 10 Nemokamų sukimų.
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Kiekvieno Nemokamo pakilimo sukimo metu pasirodę Universalieji simboliai surenkami į
Universalųjį matuoklį, kuris matomas ekrane. Už kiekvieną ant būgnų pasirodžiusį
Universalųjį simbolį matuoklyje pridedama po 1 tašką.
Kai po paskutinio sukimo būgnai sustoja (bet prieš įvertinant laimėjimus) visi surinkti
Universalieji simboliai atsitiktinai išdėliojami žaidimo srityje. Kai simboliai baigiami
dėlioti, tada įvertinami laimėjimai.
Nemokamų Pakilimo sukimų metu galima surinkti daugiausia 15 Universaliųjų simbolių.
Paskutinio Nemokamo Pakilimo sukimo metu ekrane pasirodę Universalieji simboliai
neįskaičiuojami Universaliojo matuoklio.
Po paskutinio sukimo perdengiantys Universalieji simboliai, surinkti matuokliu, gali būti
išdėlioti ant esamų Universaliųjų simbolių, kurie paskutinio sukimo metu pasirodė ant
būgnų.

Nemokami Aušros sukimai















Kai Aušros žaidimo srityje bet kur ant būgnų pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami Aušros sukimai.
Nemokamų Aušros sukimų metu aktyvi tik Aušros žaidimų sritis.
Pelnoma 15 Nemokamų sukimų.
Nemokamų Aušros sukimų metu gali pasirodyti 3 skirtingi surenkami simboliai, kuriais
aktyvuojamas atitinkamas matuoklis: Daugiklio, Papildomas universalusis ir Papildomų
Nemokamų sukimų.
Kai surenkamas simbolis pasirodo, atitinkamame matuoklyje, pridedamas 1 taškas. Kai
matuoklis užpildomas, aktyvuojama funkcija. Matuokliui užpildyti reikalingi 3 simboliai.
Kiekvieną kartą, kai užpildomas Papildomų Nemokamų sukimų matuoklis, laimimi 3
papildomi Nemokami sukimai.
Nemokami Aušros sukimai pradedami su daugikliu, kurio vertė 1. Kiekvieną kartą
papildžius Daugiklio matuoklį vienetu padidėja ir daugiklis, iki kol pasiekiamas x5
daugiklis. Esamas daugiklis arba Universalusis simbolis žaidimo ekrane paryškinamas.
Kiekvieną kartą, kai pripildomas Papildomas universalusis matuoklis, vienas žmogaus
simbolis pavirsta į Papildomą universalųjį ir tokiu lieka visų likusių Nemokamų sukimų
metu.
Tuo atveju, kai pasiekiamas aukščiausias daugiklis arba kai visi 3 simboliai paversti į
Papildomus universaliuosius, visi pasirodysiantys Daugiklio arba Papildomi universalieji
surenkami simboliai bus rodomi kaip Papildomų Nemokamų sukimų surenkami simboliai.
Papildomi universalieji simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus Daugiklio,
Papildomus universaliuosius ir Papildomų Nemokamų sukimų surenkamus simbolius.

Keli Nemokami sukimai


Jei to paties sukimo metu 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo abejose žaidimo
srityse, abu Nemokami sukimai aktyvuojami ir žaidžiami vienas po kito, pradedant
Nemokamu Pakilimo sukimu.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
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Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai



Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
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Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.299 Žaidimas „Piggy Riches“ („Kiaulės taupyklė“)
Žaidimo „Piggy Riches“ („Kiaulės taupyklė“) taisyklės:












„Piggy Riches“ („Kiaulės taupyklė“) tai 5 būgnų 15 eilučių, keliamonetis vaizdo lošimų
automatas su „Scatter“ laimėjimais, Nemokamais sukimais ir Universaliųjų simbolių
pakeitimu.
Žaidžiama su 15 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetų
vertėmis.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų, laimėtų lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai, metu.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
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Universalusis simbolis pasiverčia į simbolį, kad sudarytų didžiausią galimą laiminčią
kombinaciją iš laimėjimų lentelės.
Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant Nemokamus sukimus, eilutės laimėjimai su
„Wild“ simboliu išmokami x3.
Tik pagrindinio žaidimo metu „Scatter“ laimėjimai išmokami bendrą statymą padauginus iš
daugiklio.
Visi laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su „Scatter“
simboliais.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 75€.

Nemokami sukimai








Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Kiekvienas laimingas „Scatter“ simbolis parodo Nemokamo sukimo ir daugiklio derinį.
Daugiklis taikomas visiems laimėjimams esant Papildomiems sukimams. Pasirinkite vieną
laimingą „Scatter“ simbolį ir pradėkite žaisti naudodami Nemokamų sukimų funkciją.
Už „Scatter“ simbolius, kurie Nemokamų sukimų metu atsiranda bet kur ant būgnų, suteikia
papildomus Nemokamus sukimus.
Šie Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų sukimų.
„Scatter“ ir Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
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Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.300 Žaidimas „Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot“
(„Legendinės pabaisos Fantomo prakeikimas“)
Žaidimo „Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot“ („Legendinės pabaisos
Fantomo prakeikimas“) taisyklės:
















„ Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot “ („Legedinės pabaisos: fantomo
prakeikimas“) vaizdo lošimų automato jutikliniame žaidime yra 5 būgnai, 4 eilės,
Universaliųjų simbolių pakeitimai, „Scatter“ simboliai, 3 Papildomi simboliai, veikiantys
kaip Universalieji, „Pick and Click“ papildomas žaidimas, Nemokami sukimai ir lipnioji
Universaliojo pakartotinio sukimo funkcija.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygiais (20 monetų
vienam lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ ir Papildomus simbolius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę abiem pusėm.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami, kai jie pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Nemokami ir Pakartotiniai sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia
monetos verte kaip ir žaidimas, kurio metu aktyvuoti sukimai.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Pagrindinis žaidimas






Tiek ant pirmo, tiek ant paskutinio būgno gali būti Sukrautų Papildomų simbolių (ne
Nemokamų sukimų metu).
Yra 3 skirtingi Sukrautų Papildomų simbolių tipai. Sukrauti Fantomo simboliai pasirodo tik
ant pirmo būgno, o sukrauti Kaukės ir Kristinos simboliai pasirodo tik ant paskutinio būgno.
„Scatter“ simboliai pasirodo tik ant 1, 3 ir 5 būgnų.
Nemokami sukimai ir Papildomos funkcijos negali būti aktyvuojami vienu metu.
Sukrauti Papildomi simboliai taip pat veikia kaip Universalieji simboliai.

„Pick and Click“
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„Pick and Click“ papildomas žaidimas aktyvuojamas, kai sukrauti Fantomo simboliai
pasirodo ir yra visiškai matomi ant 1 būgno, o Kristinos simbolis visiškai pasirodo ant 5
būgno.
Sukrautas Papildomas simbolis užskaitomas kaip visiškai pasirodęs ant būgnų, kai 2
simbolių blokas atsiranda 2 iš 4 pozicijų ant būgnų.
Sukrauti Papildomi simboliai susideda iš 2 simbolių bloko.
Papildomas žaidimas susideda iš 2 etapų.
1 etape žaidėjas renkasi iš 8 rožių. Kai kurios rožės atidengia monetų laimėjimus, kitos –
„Blocker“ simbolius.
Žaidėjas renkasi rožes, iki kol ekrane pasirodo „Blocker“ simbolis.
1 etape pasirinkus „Blocker“ simbolį, žaidėjas perkeliamas į 2 etapą.
2 Papildomo žaidimo etape žaidėjas renkasi 1 iš 3 veidrodžių. Veidrodžiai reiškia 1x, 2x
arba 3x daugiklį, kuris naudojamas padauginti 1 etapo laimėjimui.
1 etapo laimėjimas padauginamas iš pasirinkto daugiklio vertės ir išmokamas.
Pirmas pasirinkimas 1 etape visada baigiasi monetų laimėjimu.
„Pick and Click“ žaidimo pabaigoje bendras jo metu laimėtas laimėjimas pridedamas prie
visų lošimų, kurių metu aktyvuotas „Pick and Click“ žaidimas, laimėjimų.
„Pick and Click“ žaidimo metu galima laimėti šiuos monetų laimėjimus: 20, 40 arba 100
monetų (kurios padauginamos iš statymo lygio).
Didžiausias monetų laimėjimas žaidime „Pick and Click“ yra 7200 monetų.

Kaukėto fantomo pakartotinis sukimas









Kaukėto fantomo pakartotinis sukimas aktyvuojamas, kai pasirodo ir yra visiškai ant 1
būgno matomas sukrautas Fantomo simbolis, o ant 5 – sukrautas Kaukės simbolis.
Papildomi Sukrauti simboliai, Kaukės ir Fantomo simboliai, matomi sukimo, aktyvavusio
Pakartotinį sukimą, metu, pavirsta Universaliaisiais ir lieka ant būgnų dar vienam
Nemokamam pakartotiniam sukimui.
Pakartotinio sukimo metu jokie Papildomi arba „Scatter“ simboliai nepasirodo ant būgnų.
„Pick and Click“ žaidimas, Nemokami ir Pakartotiniai sukimai negali būti aktyvuojami
Pakartotinio sukimo metu.
Kaukėto fantomo Pakartotinio sukimo pabaigoje bendras sukimo metu laimėtas laimėjimas
pridedamas prie visų lošimų, kurių metu aktyvuoti Kaukėto fantomo Pakartotiniai sukimai,
laimėjimų.
Prieš Pakartotinį sukimą visi pagrindinio žaidimo metu laimėti laimėjimai pirma bus
suskaičiuojami ir tik tada būgnai suksis iš naujo.

Nemokami sukimai





Kai atitinkamai ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, aktyvuojami Nemokami
sukimai.
Nemokamų sukimų metu ant virvių, kurių kiekviena susieta su vienu iš penkių būgnų, kabo
sietynas.
Kai ant būgno pasirodo Kaukėto fantomo simbolis, su būgnu sujungta virvė įpjaunama, o
būgnas pradeda šviesti.
Kai būgno virvė nukertama visiškai, toliau iš eilės ant būgno pasirodantys Kaukėti fantomo
simboliai neaktyvuos kitos virvės pjovimo.
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Kai visų penkių būgnų virvės nupjaunamos, sietynas nukrenta ir baigiasi Nemokami
sukimai.
Nemokamų sukimų metu Kaukėto fantomo simbolis veikia kaip Universalusis.
Kai Kaukėto fantomo simbolis pasirodo ant būgno ir nukertama virvė, visi kitu sukimu
išsukti Kaukėto fantomo simboliai ant to būgno tampa sukrautais Kaukėto fantomo
simboliais ir lieka sukrauti likusiai Nemokamų sukimų sesijai. Visiškai sukrautas Kaukėto
fantomo simbolių rinkinys, tai 4 Kaukėto fantomo simbolių blokas.
Nemokamų sukimų metu bendras šių sukimų laimėjimas pridedamas prie visų laimėjimų,
kuriuose jie buvo aktyvuoti.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
„Scatter“, Kaukės ir įprasti Fantomo simboliai Nemokamų sukimų metu ant būgnų
nepasirodo.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
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Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.
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2.301 Žaidimas „Archangels: Salvation“ („Arkangelai: išganymas“)
Žaidimo „Archangels: Salvation“ („Arkangelai: išganymas“) taisyklės:















Žaidimas „Archangels: Salvation“ („Arkangelai: išganymas“) tai 6 būgnų ir 12 eilių vaizdo
lošimų automatas su Nemokamais sukimais, Universaliųjų simbolių pakeitimais ir 2
Universaliosiomis funkcijomis.
Žaidžiama su 100 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygiais (40 monetų vienam
lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Visi Universalieji simboliai (2x2 Universalieji, Universaliųjų simbolių rinkinys ir atskiri
Universalieji simboliai) gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Žaidime vertingiausi simboliai yra atskiri, bet praktiškumo dėlei jie rodomi kaip simbolių
rinkiniai, tai yra rojaus ir pragaro veikėjai.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,4€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Universalusis 2x2 simbolis




Universalusis 2x2 simbolis, tai 2x2 simbolių blokas.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Bet kokia Universaliojo simbolio dalis, esanti laiminčioje statymų eilutėje, suteikia
laimėjimą pagal didžiausią įmanomą kombinaciją laimėjimų lentelėje.

„Hot Spot“ sritys










Žaidime yra 2 atskiros „Hot Spot“ sritys.
Pirmoji susideda iš 2 viršutinių žaidimo srities eilių, o antroji iš 2 apatinių eilių.
Nemokamų sukimų metu abi „Hot Spot“ sritys išplečiamos iki 3 eilių.
Kiekvienoje srityje veikia kitokia Universalioji funkcija. Viršutinė „Hot Spot“ sritis
aktyvuoja Rojaus funkciją, o apatinė – Pragaro.
Jei 2x2 Universalusis simbolis taip pasirodo ant būgnų, kad bent dalimi patenka į „Hot
Spot“ sritį, aktyvuojama tos dalies Universalioji funkcija.
Universalioji funkcija aktyvuojama kiekvienai būgno pozicijai, kuri užimama 2x2
Universaliojo simbolio. Pavyzdžiui, jei 2x2 Universalusis simbolis „Hot Spot“ srityje
pasirodo visas, funkcija aktyvuojama 4 kartus.
Funkcija gali būti aktyvuojama pakartotinai, jei Universaliųjų simbolių rinkinys (arba jo
dalis) arba atskiras Universalusis simbolis vėl pasirodo „Hot Spot“ srityje.
Kiekvienam Universaliajam simboliui „Hot Spot“ srityje sukuriamas 1 Universaliųjų
simbolių rinkinys arba 4 Universalieji simboliai.
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Ta pati funkcija negali būti aktyvuojama 2 kartus iš eilės. Vienu metu gali būti aktyvi tik 1
funkcija. Pavyzdžiui, jei Pragaro funkcija buvo aktyvuota pirma, tada kita pakartotinai
aktyvuojama funkcija bus Rojaus.
Ant būgnų funkcijų veikimo metu gali būti tik 2 tipų Universalieji simboliai: atskiri
Universalieji simboliai arba jų rinkiniai.
Funkcijos nustoja veikti, kai „Hot Spot“ srityse nebeatsiranda jokių naujų Universaliųjų
simbolių arba kai ant būgnų nebėra laisvų pozicijų, kad galėtų pasirodyti Universalusis
simbolis.
Universaliųjų funkcijų laimėjimas įvertinamas ir išmokamas po to, kai funkcijos
panaudojamos.
Universaliųjų funkcijų laimėjimas pridedamas prie visų statymo eilutės laimėjimų.

Rojaus funkcija







Rojaus funkcija aktyvuojama, kai 2x2 Universalusis simbolis visiškai arba dalinai pasirodo
viršutinėje „Hot Spot“ srityje.
Jei 2x2 Universalusis simbolis pasirodo dalinai, sukuriamas 2 Universaliųjų simbolių
rinkinys. Jei 2x2 Universalusis simbolis pasirodo visiškai, sukuriami 4 Universaliųjų
simbolių rinkiniai.
Rinkinių aukštis 3–5 Universalieji simboliai.
Šie rinkiniai gali uždengti „Scatter“ simbolius, atskirus Universaliuosius simbolius ir
visiškai arba dalinai – mažesnius Universaliųjų simbolių rinkinius.
Universaliųjų simbolių rinkiniai negali pasirodyti viršutinėje „Hot Spot“ srityje.

Pragaro funkcija





Pragaro funkcija aktyvuojama, kai 2x2 Pragaro simbolis visiškai arba dalinai pasirodo
apatinėje „Hot Spot“ srityje.
Jei taip nutinka, Pragaro sritis pradeda šaudyti atskirais Universaliaisiais simboliais, kurie
nukrenta ant būgnų ir pasilieka atsitiktinėse pozicijose.
Atskiri Universalieji simboliai negali pasirodyti ant „Scatter“ ir kitų Universaliųjų simbolių
bei apatinėje „Hot Spot“ srityje.
Iššaunama 8 arba 16 Universaliųjų simbolių, priklausomai nuo to, ar Universalieji simboliai
dalinai pasirodė ant būgnų, ar visiškai pasirodė „Hot Spot“ srityje.

Nemokami sukimai








Bet kur ant būgnų pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simboliams, aktyvuojami Nemokami
sukimai.
„Scatter“ simboliai yra sukrauti po 2, dėl to ant būgno užima 2 pozicijas.
Kiekvienas „Scatter“ simbolių rinkinys laikomas vienu simboliu, nors ant būgno ir užima 2
pozicijas.
Jei tik dalis simbolių rinkinio matoma, jis vis tiek laikomas kaip visas „Scatter“ simbolis.
Jei „Scatter“ simbolis uždengtas Universaliųjų simbolių rinkiniu „Scatter“ simboliai vis tiek
aktyvuos Nemokamus sukimus.
Jei Nemokami sukimai ir Universaliosios funkcijos aktyvuojami tuo pačiu metu, pirma
žaidžiama su Universaliomis funkcijomis.
Už 3, 4, 5, ir 6 „Scatter“ simbolius atitinkamai skiriami 10, 15, 20, ir 25 Nemokami sukimai.
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Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, t. y. laimėjimai, laimėti per
Nemokamus sukimus pridėti prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai
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Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.302 Žaidimas „Neon Staxx“ („Neoninis rinkinys“)
Žaidimo „Neon Staxx“ („Neoninis rinkinys“) taisyklės:





„Neon Staxx“ („Neoninis rinkinys“) tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 statymo eilučių vaizdo lošimų
automatas su „SuperStaxx“ funkcija, Nemokamais sukimais, „Scatter“ simboliais ir
Universaliųjų simbolių pakeitimais.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygiais (20 monetų
vienam lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
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Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

„SuperStaxx“ funkcija






„SuperStaxx“ funkcija ant būgnų pasirodo kaip simboliai, sukrauti į simbolių rinkinį.
Pagrindiniame žaidime ir Nemokamų sukimų metu simboliai, sukrauti į simbolių rinkinį,
gali pasirodyti ant bet kurio būgno.
Ant visų penkių būgnų yra kelios sujungtos pozicijos, kuriose kiekvieno naujo sukimo metu
atsitiktinai pasirodo vienas simbolis, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Kiekvieno sukimo pradžioje šalia visų kitų simbolių pasirodo atsitiktinai pasirenkamas į
rinkinį sukrautas simbolis.
Nemokamų sukimų metu tik Plėšrūno arba Universalusis simbolis atsitiktinai pasirenkamas
kaip į rinkinį sukrautas simbolis visam Nemokamų sukimų lošimui.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Esant Universaliajam simboliui laimėjimas lygus laimėjimui kaip už aukščiausią galimą
simbolių derinį.
Nemokami sukimai








Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
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monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.
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Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.303 Žaidimas „Mythic Maiden“ („Mitinė mergelė“)
Žaidimo „Mythic Maiden“ („Mitinė mergelė“) taisyklės:
















„Mythic Maiden“ („Mitinė mergelė“) tai 5 būgnų, 3 statymo eilučių ir 30 fiksuotų linijų
vaizdo lošimų automatas su Universaliųjų simbolių pakeitimu, daugikliais ir Nemokamais
sukimais.
Sukimo mygtukas paleidžia žaidimą su esama valiutų verte ir statymo lygiu.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Visi statymo eilutės laimėjimai su Universaliaisiais simboliais išmokami x3.
Tik vienas universalusis daugiklis taikomas statymo eilutės laimėjimui.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
„Scatter“ simboliais.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 150€.

Nemokami sukimai
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Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami Nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu už kiekvieną „Scatter“ simbolį
laimimas papildomas Nemokamas sukimas, ir jų skaičius pridedamas ir prie sukimų, laimėtų
pagrindiniame lošime.
o 5 „Scatter“ simboliai = 30 Nemokamų sukimų
o 4 „Scatter“ simboliai = 15 Nemokamų sukimų
o 3 „Scatter“ simboliai = 10 Nemokamų sukimų
Nemokami sukimai žaidžiami tokiomis pačiomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir monetų
verte, kaip ir lošime, kuriame aktyvuoti Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu Geležinė mergelė gali suteikti iki x10 daugiklį ir (arba) iki +2
Nemokamų sukimų po kiekvieno sukimo.
Daugikliai taikomi esamam lošimui ir yra dauginami iš kiekvieno statymo eilutės laimėjimo,
įskaitant ir Universaliuosius simbolius.
Papildomi Nemokami sukimai, laimėti tuo pat metu ir su „Scatter“ simboliais ir Geležinėje
mergelėje, yra sudedami.
Papildomi Nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų
sukimų.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
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Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.
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2.304 Žaidimas „Magic Portals“ („Magiški portalai“)
Žaidimo „Magic Portals“ („Magiški portalai“) taisyklės:















„Magic Portals“ („Magiški portalai“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 statymo eilučių vaizdo lošimų
automatas su dviem Magiškais portalais, kurie gali pakeisti sutampančius simbolius į
Universaliuosius simbolius ir aktyvuoti Nemokamus sukimus.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
Nemokamų sukimų simboliais.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 250€.

Universalieji simboliai ir Magiški portalai





Pagrindiniame žaidime Magiški portalai yra ant 1 ir 5 būgno, eilės viduryje. Nemokamų
sukimų metu ant 5 būgno pridedami 2 papildomi portalai.
Per pagrindinį žaidimą ir atliekant Nemokamus sukimus, 2 arba daugiau sutampančių
simbolių, kurie sustoja Magiškuose 1 ir 5 būgnų portaluose, pakeičia visus tokius pat
simbolius ant būgnų į Universaliuosius simbolius (išskyrus Nemokamų sukimų simbolius).
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų simbolius.

Esant Universaliajam simboliui laimėjimas lygus laimėjimui kaip už aukščiausią galimą simbolių
derinį.Nemokami sukimai







Kai per pagrindinį žaidimą ir atliekant Nemokamus sukimus Nemokamų sukimų simboliai
pasirodo ir kairiame, ir dešiniame Magiškuose portaluose, aktyvuojama 10 Nemokamų
sukimų.
Nemokamų sukimų simboliai pasirodo tik ant 1 ir 5 būgnų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Visi laimėti Nemokami sukimai yra automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
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Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai




Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
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Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.305 Žaidimas „Blackjack Classic Touch“ („Klasikinis Juodasis Džekas liečiamiems
įrenginiams“)
Žaidimo „Blackjack Classic Touch“ („Klasikinis Juodasis Džekas liečiamiems įrenginiams“)
taisyklės:










„Blackjack Classic Touch“ („Klasikinis Juodasis Džekas liečiamiems įrenginiams“)
žaidžiamas su 3 sekcijomis ir 6 standartinėmis 52 kortų malkomis (be džokerių).
Žaidimo tikslas yra surinkti ranką, kurios vertė lygi 21 arba yra arčiau šio skaičiaus nei
krupjė ranka, tačiau neviršyti 21.
Kortos su skaičiais (2–10) skaičiuojamos pagal ant jų esantį skaičių, tūzai skaičiuojami kaip
1 arba 11, o karaliai, karalienės ir berneliai skaičiuojami kaip 10.
4 rūšių simboliai neturi jokios reikšmės.
Žaidime veikia kompiuterinis krupjė. Krupjė išdalijamos dvi kortos, o žaidėjui išdalijama po
dvi kortas kiekvienoje sekcijoje.
Žaidėjo kortos dalijamos atverstos, o iš krupjė kortų tik viena rodoma atversta.
Žaidėjas gali nuspręsti imti, padvigubinti, atskirti arba sustoti.
Pagal tai, kokias kortas turi žaidėjas ir krupjė, galima taip pat atskirti papildomai, imti
„lygius pinigus“ arba apsidrausti.
Jei nusprendžiate imti, padvigubinti arba atskirti, kita arba kitos išdalytos kortos
skaičiuojamos pagal sprendimą.
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Kai nusprendžiate sustoti arba kai ranka pralošia, kitos išdalytos kortos automatiškai
skaičiuojamos kaip kita jūsų arba krupjė ranka, priklausomai nuo to, kuria jūs žaidžiate.
Lošimas baigiasi, kai krupjė užbaigia savo ranką.
Žaidimo mygtukus galima paslėpti paspaudus bet kur ant ekrano. Skydelis vėl pasirodo, kai
nustojate liesti ekraną.
Kiekvienam lošimui iš naujo išmaišomos kortos.
Jei jūsų ranka arčiau 21 nei krupjė ranka ir neviršijate 21, jūs laimite.
Jei krupjė ranka arčiau 21 ir neviršija šio skaičiaus, jūs pralaimite.
Krupjė, surinkęs 16 ar mažesnės vertės ranką, privalo tęsti ir sustoti, kai surenka 17 arba
didesnės vertės ranką.
Jei krupjė ir žaidėjo rankos vienodos vertės, tai laikoma stūmimu ir žaidėjui grąžinamas jo
statymas.
Jei jūsų rankos vertė yra 22 arba daugiau, pralaimite, kad ir kokios vertės yra krupjė ranka.
Automatiškai sustojama, kai jūsų ranka verta 21.
Mažiausia statymo suma: 1€.
Didžiausia statymo suma: 500€.

„Blackjack“ kombinacija





Jei surenkama ranka iš 10 vertos kortos, tai yra bet kokio simbolio skaičiaus 10, arba
karaliaus, arba karalienės arba bernelio kortos, ir tūzo kombinacijos, tai vadinama
„Blackjack“ ranka.
Už „Blackjack“ ranką išmokama santykiu 3:2.
„Blackjack“ ranka visuomet laimima prieš bet kokią 21 vertės ranką.

Draudimas




Jei pirma krupjė korta yra tūzas, jūs galite apsidrausti.
Draudimas kainuoja pusę pirmo statymo kainos, ir jei krupjė surenka „Blackjack“ ranką,
jums išmokama santykiu 2:1.
Jei apsidraudžiate ir krupjė nesurenka „Blackjack“ rankos, prarandate draudimo statymą.

„Lygūs pinigai“



Jei surenkate „Blackjack“ ranką, o matoma krupjė korta yra tūzas, galite pasiimti „lygius
pinigus“.
„Lygūs pinigai“ išmokami santykiu 1:1

Atskyrimas






Jei pirmos dvi jūsų surinktos kortos yra vienodos vertės, jas galite padalyti į dvi atskiras
rankas.
Leidžiamas tik vienas atskyrimas.
Po atskyrimo turite padvigubinti savo statymą ir viena po kitos žaisti dviem rankomis.
Atskyrus tūzus kiekvienai atskirai rankai gausite tik po vieną papildomą kortą.
Visoms atskirtoms rankoms, išskyrus atskirtus tūzus, galite imti papildomas kortas kelis
kartus.
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Tūzas ir 10 verta korta atskirtoje rankoje bus skaičiuojama kaip 21 vertės ranka, ne kaip
„Blackjack“ kombinacija.

Padvigubinimas




Gavę pirmas dvi kortas galite padvigubinti statymą (išskyrus atvejį, kai padalyti du tūzai).
Pirminis statymas padidinamas tokia pat suma.
Po padvigubinimo jums išdalijama dar viena korta, o tada ranka automatiškai sustabdoma.
Mygtukai ir simboliai
Atlikti statymą
Bakstelėkite žetono mygtuką ir atlikite statymą.
Bakstelėkite žetono mygtuką ir pridėkite vieną žetoną prie pasirinktos statymo vertės.
Išvalyti
Bakstelėkite ir pašalinkite statymą.
Padvigubinti
Bakstelėkite ir padvigubinkite statymą.
Dalyti
Bakstelėkite ir pradėkite žaidimo lošimą.
Jums išdalijamos 2 atverstos kortos, o krupjė išdalijamos 2, kurių viena atversta, o
kita ne.
Jei pirmoji korta verta 10 (yra skaičiaus 10 korta, bernelis, karalienė arba karalius),
krupjė patikrina užverstą kortą.
Ne
Bakstelėkite ir atsisakykite atskirti, apsidrausti arba imti „lygius pinigus“, kai tai
siūloma.
Taip
Bakstelėkite ir sutikite atskirti, apsidrausti arba imti „lygius pinigus“, kai tai siūloma.
Sustoti
Bakstelėkite ir negaukite papildomų kortų.
Kai jūsų ranka sustabdoma, parodomas rezultatas.
Imti
Bakstelėkite ir imkite papildomą kortą.
Naujas statymas
Bakstelėkite ir atlikite naują statymą.
Statyti tą patį
Pastatyti tokį patį statymą kaip ir praeitame lošime ir žaisti.
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Greitas dalijimas
Bakstelėkite greitam dalijimui aktyvuoti.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.
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Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.306 Žaidimas „Lost Relics“ („Prarastos relikvijos“)
Žaidimo „Lost Relics“ („Prarastos relikvijos“) taisyklės:










„Lost Relics“ („Prarastoros relikvijos“) tai 5 būgnų ir 5 eilių vaizdo lošimų automatas su
„Cluster Pays“ mechanizmu, Monetų laimėjimais, Papildomais Universaliaisiais simboliais,
Papildomais „Scatter“ simboliais ir Nemokamais sukimais.
Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (20 monetų lygiui) ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Kai 6 arba daugiau simbolių pasirodo grupėje, laimimas laimėjimas.
Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba vertikaliai
nuo jo esančiu simboliu.
Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai išmokami
atskirai.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už grupę.
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Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Grupių laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 400€.

Atsitiktinės funkcijos





Kai pagrindiniame žaidime išsukama laiminti kombinacija, sustoja būgnai, bet dar
neišmokėtas laimėjimas, galima iki 5 kartų bet kokiu deriniu aktyvuoti po 1 iš 3 atsitiktinių
funkcijų.
Pagrindiniame žaidime yra Monetų laimėjimo funkcija, Papildomos Uiversaliosios
funkcijos ir Papildomos „Scatter“ funkcijos.
Pagrindiniame žaidime po simboliais, kurie yra laiminčio derinio dalis, gali būti paslėpta
atsitiktinių funkcijų.

Monetų laimėjimo funkcija




Kai aktyvuojama monetų laimėjimo funkcija, už kažkurį vieną laiminčio derinio simbolį
laimimas 3–30 kartų iš statymo sumos padaugintas monetų laimėjimas.
Simbolis, už kurį laimimas monetų laimėjimas vis tiek yra laiminčio derinio dalis.
Visi monetų laimėjų funkcijos veikimo metu laimėti laimėjimai pridedami prie visų lošimo,
kurio metu aktyvuota ši funkcija, laimėjimų.

Papildoma Universalioji funkcija










Kai aktyvuojama Papildoma Uiversalioji funkcija, laimimi trys Papildomi Universalieji
simboliai, kurie atsitiktinai pasirodo ant būgnų, pozicijose, kurios nėra jokios laiminčios
kombinacijos dalis ir nėra užimtos „Scatter“ arba Universaliųjų simbolių.
Kai ant būgnų taip pasirodo trys papildomi Universalieji simboliai, yra galimybė, kad bus
aktyvuota kita funkcija.
Dėl Papildomos Universaliosios funkcijos ant būgnų gali pasirodyti iki 15 Universaliųjų
simbolių.
Universalieji simboliai gali būti bet kokio simbolio grupės dalis ir gali būti daugiau nei 1
grupės dalis.
Už Universaliuosius simbolius laimimi laimėjimai tik tuomet, kai tie simboliai yra kitų
simbolių grupėje.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu grupių laimėjimu.
Esant Universaliajam simboliui laimėjimas lygus laimėjimui kaip už aukščiausią galimą
simbolių derinį.

Papildoma „Scatter“ funkcija


Kai aktyvuojama Papildoma „Scatter“ funkcija, už vieną laiminčiame derinyje esantį
simbolį, laimimas papildomas „Scatter“ simbolis.
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Viso pagrindiniame žaidime ir kol aktyvuota Papildoma „Scatter“ funkcija galima laimėti ne
daugiau kaip 3 „Scatter“ simbolius.
Po to, kai pagrindiniame žaidime ir (arba) kol aktyvuota Papildoma „Scatter“ funkcija
laimimi 3 „Scatter“ simboliai, nebegalima aktyvuoti Papildomos „Scatter“ funkcijos.
Simbolis, už kurį laimimi apildomi „Scatter“ simboliai vis tiek yra laiminčio derinio dalis.

Nemokami sukimai







Kai pagrindiniame žaidime surenkami 3 „Scatter“ simboliai, aktyvuojama 10 Nemokamų
sukimų.
Pagrindiniame žaidime „Scatter“ simboliai gali pasirodyti bet kur ant 1, 3 ir 5 būgnų
(išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie laimimi papildoma „Scatter“ funkcija ir pagrindiniame
žaidime pasirodo kaip laiminčios kombinacijos dalis).
Nemokami sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos verte kaip
ir lošimas, kurio metu aktyvuoti sukimai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvavo nemokamus
sukimus.

Paslėptos skrynios funkcija

















Nemokamų sukimų metu galima Paslėptos skrynios funkcija.
Nemokamų sukimų metu atsitiktinai paslepiama Paslėptos skrynios funkcija, kuri užima
kelias pozicijas ant būgnų.
Atidengiami tarpai tarp laimingų kombinacijų ir juose gali būti paslėptų skrynių.
Atidengtos pozicijos perkeliamos į kitą sukimą iki kol skrynia visiškai atidengiama.
Kai visos pozicijos, dengiančios skrynią, atidengtos, žaidėjas laimi skrynią ir atsitiktinį šių
funkcijų ir jų derinių skaičių: Papildomi nemokami sukimai, Lipnieji Universalieji
simboliai ir monetų laimėjimai.
Kai skrynioje yra Papildomų nemokamų sukimų funkcija, papildomas Nemokamas sukimas
automatiškai pridedamas prie esamų Nemokamų sukimų skaičiaus.
Per vieną Nemokamų sukimų sesiją daugiausia galima laimėti 25 Papildomus Nemokamus
sukimus.
Po to, kai iš viso laimimi 25 Nemokami sukimai, esamos Nemokamų sukimų sesijos metu iš
skrynios nebelaimimi paapildomi nemokami sukimai.
Kai iš skrynios laimima Lipnioji Universalioji funkcija, ant būgnų Universalusis simbolis
atsitiktinai užima kito simbolio poziciją ir joje lieka iki kol baigiasi Nemokami sukimai.
Lipnusis Universalusis simbolis negali užimti kito tokio pat simbolio pozicijos.
Ant būgnų vienu metu daugiausia gali būti 6 Lipnieji Universalieji simboliai.
Kai iš skrynios laimima monetų laimėjimo funkcija, išmokamas 1–30 kartų iš statymo
sumos padaugintas monetų laimėjimas.
Kai randama skrynia, atidengtos pozicijos atstatomos ir vėl turi būti atidengtos, o
atsitiktinėje vietoje vėl paslepiama nauja skrynia.
Yra trys skrynių tipai: mažos, vidutinės ir didelės.
Iš šių tipų atsitiktinai parenkama vieno tipo skrynia, išskyrus dvi pirmąsias skrynias, kurios
automatiškai būna mažesnės arba vidutinės.
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Maža skrynia





Iš mažų skrynių laimimas 3–5 funkcijų aktyvinimas.
Iš mažų skrynių visuomet laimimas bent 1 Papildomas nemokamas sukimas.
Iš mažų skrynių laimima iki 1 Lipniosios universaliosios funkcijos.
Mažos skrynios yra 2 pozicijų pločio ir 1 pozicijos aukščio.

Vidutinė skrynia





Iš vidutinų skrynių laimimas nuo 6–10 funkcijų aktyvavimas.
Iš vidutinių skrynių visuomet laimimi bent 2 Papildomi nemokami sukimai.
Iš vidutinių skrynių laimima iki 2 Lipniųjų universaliųjų funkcijų.
Vidutinės skrynios yra 2 pozicijų pločio ir 2 pozicijų aukščio.

Didelė skrynia





Iš didelių skrynių laimimas nuo 1–15 funkcijų aktyvinimas.
Iš didelių skrynių visuomet laimimi bent 3 Papildomi nemokami sukimai.
Iš didelių skrynių laimima iki 3 Lipniųjų universaliųjų funkcijų.
Didelės skrynios yra 3 pozicijų pločio ir 2 pozicijų aukščio.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija
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Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.307 Žaidimas „King of slots“ („Lošimų automatų karalius“)
Žaidimo „King of slots“ („Lošimų automatų karalius“) taisyklės:




















„King of Slots“ („Lošimų automatų karalius“) tai 25 statymo eilučių ir 3 eilių vaizdo lošimų
automatas su 15 nepriklausomų būgnų.
Žaidime yra funkcija „Sticky Wins“, Nemokami sukimai ir Uversalieji simboliai.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant Monetos vertės rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Statymo eilučių laimėjimai dauginami iš monetų statymo skaičiaus vienai statymo eilutei.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai rodomi monetomis.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 250€.

„Sticky Win“ funkcija





Per pagrindinį žaidimą ir atliekant Nemokamus sukimus laiminti statymo eilutė arba 3 ar
daugiau „Scatter“ simbolių aktyvuoja „Sticky Win™“ funkciją.
Būgnai su laiminčias simboliais sulaikomi, o visi kiti būgnai pakartotinai sukami, kad būtų
galima laimėti didesnius laimėjimus.
Būgnai pakartotinai sukasi tol, kol yra naujų laimėjimų.
Kai nebėra naujų laimėjimų ir pasibaigia „Sticky Win“, išmokami visi aktyvūs laimėjimai.

Nemokami sukimai




Per pagrindinį žaidimą ir atliekant Nemokamus sukimus 5 ar daugiau „Scatter“ simbolių,
pasirodančių bet kur ant būgnų, aktyvuoja Nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per Nemokamus sukimus galima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
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Nemokamų sukimų laimėjimai patrigubinami (x3). Papildomi Nemokami sukimai
neįtraukiami.
Papildomi laimėti Nemokami sukimai nėra dauginami iš Nemokamų sukimų daugiklio.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
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režimą.
Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.308 Žaidimas „Jungle Spirit: Call of the Wild“ („Džiunglių dvasia: Laukinės gamtos
šauksmas“)
Žaidimo „Jungle Spirit: Call of the Wild“ („Džiunglių dvasia: Laukinės gamtos šauksmas“)
taisyklės:






Žaidimo „Jungle Spirit: Call of the Wild“ („Džiunglių dvasia: laukinės gamtos šauksmas“)
tai 243 statymo būdų, 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su Nemokamais sukimais,
Simbolių plėtimosi ir „Butterfly Boost“ („Drugelių augimas“) funkcija.
Pagrindinio žaidimo metu, gali žaisti 243 statymo būdais, 1–5 lygiais (20 monetų vienam
lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Nemokamų sukimų metu žaidimas tampa 5 būgnų ir 4 eilių vaizdo lošimų automatu, taip
padidinant statymo būdų skaičių iki 1024.
Statymo eilučių nėra.
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Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai bet kurioje vietoje ant trijų arba daugiau greta esančių būgnų, pradedant nuo kairio ir
baigiant dešiniu pasirodo sutampantys simboliai, toks laimėjimas laikomas kaip statymo
būdo laimėjimas.
Už statymo būdą laimimas laimėjimas, jei simboliai pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę.
Mokama tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį.
Daugiau laimingų statymo būdų atsiranda, kai ant to paties būgno, kuris sugeneravo
ilgiausią laimingą statymo būdą, pasirodo dar papildomų simbolių.
Įmanoma vienu metu laimėti „Scatter“ ir kitu simboliu, kitu atveju įmanoma laimėti su
vienu simboliu.
Statymo būdo laimėjimas monetomis lygus laimėjimui, padaugintam iš statymo lygio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Pavyzdys, kaip laimėti 1 lygio laimėjimą


Už 3 vienodus Tigro simbolius ant šalia esančių būgnų, skaičiuojant nuo kairiausio būgno,
laimima 50 monetų. Šis kiekis padauginamas iš 2 (už 2 Tigro simbolius ant 3 būgno). Taip
gaunamas bendras 2 x 50 = 100 laimėjimas.

Simbolių plėtimosi funkcija


Kiekvienas žaidimo simbolis, išskyrus „Scatter“ simbolį, gali būti pažymėtas drugelių
simboliu. Kai toks simbolis būna laimingo derinio dalis pagrindiniame žaidime ir per
Nemokamus sukimus, jis išsiplečia ir apima visą būgną.

„Butterfly Boost“ („Drugelių augimas“) funkcija



„Butterfly Boost“ funkcija atsitiktinai aktyvuojama pagrindinio žaidimo metu, kai
numatomas laimėjimas ir ant būgnų nėra „Scatter“ arba drugelių pažymėtų simbolių.
Drugeliai skraido aplink būgnus ir išplečia 1–3 simbolius, kurie yra laiminčio derinio dalis.
Išplėstas simbolis uždengia visą būgną.
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„Butterfly Boost“ („Drugelių augimo“) funkcijos laimėjimai pridedami prie visų statymo
būdo laimėjimų.

Nemokami sukimai












Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų pasirodo 3–5 „Scatter“ simboliai, aktyvuojami
Nemokami sukimai.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Jei Nemokami sukimai yra aktyvuojami 4 arba 5 „Scatter“ simboliais, žaidėjas gauna
monetų laimėjimą, kuris lygus statymui, atitinkamai padaugintam iš 15 arba 50.
Prieš prasidedant Nemokamiems sukimams, žaidėjas pasirenka 1 iš 5 Nemokamų sukimų
gyvūnų simbolį.
Kiekvienas gyvūnas reiškia dominuojantį vidutinio laimėjimo simbolį. Tai reiškia, kad tik
šis simbolis, iš visų vidutinio laimėjimo simbolių bus ant būgnų.
Už Tigrą žaidėjas laimi 4 Nemokamais sukimais, už Dramblį – 8, už Mešką – 12, už
Krokodilą – 16, už Kobrą – 20.
Pasirinkimai su mažesniu Nemokamų sukimų skaičiumi yra rizikingesni, bet galimybė
laimėti didesnė.
Nemokamų sukimų pabaigoje, bendra Nemokamų sukimų laimėjimų suma pridedama prie
visų lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai, laimėjimų sumos, įskaičiuojant ir
monetų laimėjimus, jei tokių buvo.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

105

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.309 Žaidimas „Jumanji“ („Džiumandži“)
Žaidimo „Jumanji“ („Džiumandži“) taisyklės:














„Jumanji“ (Džumandži“) tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas su 4 atsitiktinėmis
funkcijomis, Stalo žaidimu su 4 skirtingais Nemokamais sukimais, Užslėpta funkcija,
monetų laimėjimais ir papildomais kauliukų ridenimais. 5 būgnai išdėlioti geometrine forma
ir išsidėstę iš kairės į dešinę 3, 4, 5, 4, 3 simbolių aukštyje.
Žaidžiama 36 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygiais (10 monetų statymo
lygiui) ir su skirtingomis monetos vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Universalusis simboliai gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“, simbolius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 200€.
Kiekviena funkcija „Jumanji“ žaidime žaidžiama tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia
monetos verte kaip ir sukimas, kurio metu aktyvuota ta funkcija.
Pastaba: tik viena funkcija gali būti aktyvuojama vieno sukimo metu.

Pagrindinio žaidimo funkcijos
Šios atsitiktinės funkcijos gali būti aktyvuojamos tik pagrindinio žaidimo metu:
1.
2.
3.
4.

Lipnių vynmedžių,
Universaliojo musono,
Beždžionių sąmyšio,
Universaliųjų lėkimo.

Kiekviena atsitiktinė funkcija veikia vieną sukimą.
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Lipnių vynmedžių funkcija








Jei bent 2 ir daugiausiai 9 statymo eilutėse yra laimėjimų, ir kitos funkcijos nebuvo
aktyvuotos, įmanoma aktyvuoti Lipnių vynmedžių funkciją.
Jei Lipnių vynmedžių funkcija aktyvuojama, laimimi pakartotiniai sukimai, kurie padidina
laimėjimą.
Kol veikia Lipnių vynmedžių funkcija, visi simboliai, kurie yra laimėjimo dalis, ir visi
Universalieji simboliai, pasirodę pirmojo sukimo metu, net jei nėra laimėjimo dalis,
pasilieka ant būgnų, kol kiti simboliai sukami.
Simboliai sukasi vienu metu, bet nepriklausomai vienas nuo kito.
Papildomi sukimai laimimi iki kol nebėra naujų simbolių, kurie liktų ant būgnų arba iki kol
užpildoma visa žaidimo sritis.
Kai baigia veikti Lipnių vynmedžių funkcija, laimėjimai įvertinami ir išmokami.

Universaliojo musono funkcija




Jei pagrindinio žaidimo metu atsitiktinai aktyvuojama Universaliojo musono funkcija,
vienas arba du besisukantys būgnai visiškai padengiami Universaliaisiais simboliais.
Kai būgnai sustoja, visi laimėjimai įvertinami ir išmokami.
Įmanoma, kad tik penktas būgnas būtų padengtas Universaliaisiais simboliais.

Beždžionių sąmyšio funkcija


Jei pagrindinio žaidimo metu atsitiktinai aktyvuojama Beždžionių sąmyšio funkcija, visi
galimi laimėjimai išmokami, kai būgnai sustoja. Tada visi simboliai atsitiktinai išmaišomi
taip, kad būtų sukurtas garantuotas laimėjimas, kuris iš karto įvertinamas ir išmokamas.

Universaliųjų lėkimo funkcija



Jei aktyvuojama Universaliųjų lėkimo funkcija, kol būgnai sukasi, ekrane prabėga
raganosiai ir po savęs palieka 4–9 Universaliuosius simbolius.
Kai būgnai sustoja, visi laimėjimai įvertinami ir išmokami.

Stalo žaidimas








Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojamas papildomas Stalo žaidimas. Šiame Stalo žaidime nėra „Scatter“
simbolių.
Ekrano centre esantis „Jumanji“ ratas, kai reikia, parodo informaciją apie laimėjimus ir
funkcijas.
Žetonai yra tik dekoracija ir Stalo žaidimo eigai neturi jokio poveikio.
Žaidėjas ant lentos judina žetoną, kai ridenant šešiasienį kauliuką iškrenta 2. Kauliuko
ridenimo santykis tikras
Žaidėjas „ridena“ du žaidimo kauliukus ir kiek taškų išridena kauliukai, per tiek laukelių
pajuda jo žetonas.
Kauliuko ridenimų skaičius Stalo žaidimo metu priklauso nuo pasirodžiusių „Scatter“
simbolių skaičiaus:
o 3 „Scatter“ simboliai = 6 kauliukų ridenimai
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o
o

4 „Scatter“ simboliai = 7 kauliukų ridenimai
5 „Scatter“ simboliai = 8 kauliukų ridenimai

Stalo žaidime yra tokios funkcijos ir prizai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nemokami Vynmedžių sukimai
Nemokami Musono sukimai
Nemokami Beždžionių sukimai
Nemokami Lėkimo sukimai
Užslėpta funkcija
Monetų laimėjimai
Papildomi ridenimai

Kiekviename stalo žaidimo kampe yra užslėpta po vieną skirtingą Nemokamą sukimo funkciją. Kai
žetonas pasirodo vienoje iš dviejų pozicijų priešais užslėptą funkciją, ta funkcija aktyvuojama.
Pastaba: kiekviena Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuojama vieną kartą per Stalo
žaidimo sesiją. Po to, kai aktyvuota Nemokamų sukimų funkcija, žetonui pasirodžius priešais kitose
vietose užslėptas Nemokamų sukimų funkcijas, vietoj funkcijų bus laimima po papildomą kauliuko
ridenimą.
Stalo žaidimo pabaigoje bendras laimėjimas pridedamas prie visų lošimo, kuris aktyvavo Stalo
žaidimą, laimėjimų.
Nemokami Vynmedžių sukimai





Kai aktyvuojama Nemokamų Vynmedžių sukimų funkcija, laimima 10 Nemokamų sukimų.
Nemokamų Vynmedžių sukimų metu pakartotiniai sukimai visuomet laimimi, jei po
pradinio sukimo laimima. Vieno Nemokamo sukimo metu galimi keli Pakartotiniai sukimai,
kurie veikia taip pat kaip Nemokamų Vynmedžių sukimo funkcija.
Vynmedžiai griebia Universaliuosius simbolius ir laiko juos, kol veikia Nemokamų
Vynmedžių sukimų funkcija, nepaisant to, ar tie simboliai yra laimėjimo dalis, ar ne.

Nemokami Musono sukimai



Kai aktyvuojama Nemokamų Musono sukimų funkcija, laimimi 7 Nemokami sukimai.
Nemokamiems Musono sukimams galioja tos pačios taisyklės kaip ir Musono
Universaliesiems simboliams, išskyrus tai, kad dviejų vienas po kito vykstančių Nemokamų
sukimų metu negali būti uždengiami tie patys būgnai.

Nemokami Beždžionių sukimai



Kai aktyvuojama Nemokamų Beždžionių sukimų funkcija, laimimi 6 Nemokami sukimai.
Kiekvieno Nemokamo Beždžionių sukimo metu veikia toks pats išmaišymo mechanizmas
kaip ir veikiant Beždžionių sąmyšio funkcijai.
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Nemokami Lėkimo sukimai



Kai aktyvuojama Nemokamų Lėkimo sukimų funkcija, laimimi 5 Nemokami sukimai.
Kiekvieno Nemokamo Lėkimo sukimo metu veikia tas pats mechanizmas kaip ir veikiant
Universaliųjų Lėkimo funkcijai.

Užslėpta funkcija






Kai žetonas pasirodo priešais Užslėptos funkcijos poziciją, laimima ta užslėpta funkcija.
„Jumanji“ rate pasirodo Nemokamų sukimų funkcijų karuselė, monetų laimėjimai (x2–x10
iš statymo sumos) ir 2 papildomi kauliuko ridenimai. Žaidėjas laimi tą funkciją, kurioje
sustoja karuselė.
Jei laimima Nemokamo sukimo funkcija, žetonas perkeliamas į atitinkamą vietą.
Svarbu pastebėti, kad kiekviena Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuojama tik vieną
kartą per Stalo žaidimo sesiją. Prieš tai laimėtos funkcijos nepasirodo Užslėptos funkcijos
karuselėje.

Monetų laimėjimai



Kai žetonas pasirodo priešais Monetų laimėjimo poziciją, laimimas monetų laimėjimas.
Žaidimo lentoje monetų laimėjimai sudaryti iš x–x5 padaugintos statymo sumos.
Monetų laimėjimo suma lygi esamai statymo sumai padaugintai iš skaičiaus, nurodyto
pozicijoje.

Papildomi ridenimai


Kai žetonas pasirodo ant Papildomo ridenimo pozicijos, laimimas papildomas kauliuko
ridenimas.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Stalo žaidimas
Stalo žaidimo metu bakstelėkite ant kauliuko ir ridenkite jį. Kitu atveju bakstelėkite
mygtuką RIDENTI.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.310 Žaidimas „Joker Pro“ („Profesionalus juokdarys“)
Žaidimo „Joker Pro“ („Profesionalus juokdarys“) taisyklės:














„Joker Pro“ („Profesionalus juokdarys“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su
„Joker Pro“ pakartotiniais sukimais ir „Hot Spot“ („Karšta vieta“) laimėjimais.
Žaidimas žaidžiamas su 10 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis
monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

„Joker Pro“ pakartotiniai sukimai




Kai pagrindinio žaidimo metu vienas ar daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo ant 2, 3, arba 4
būgnų, aktyvuojami „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai.
Pagrindiniame žaidime „Scatter“ simboliai gali pasirodyti ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Jei pagrindiniame žaidime trys „Scatter“ simboliai pasirodo 2, 3, ir 4 būgnų viduryje,
laimima „Hot Spot“, kurį sudaro 1000 kartų padauginta bendra statymo suma.
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„Joker Pro“ pakartotiniai sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia
monetos verte, kaip sukimo, kurio metu aktyvuoti „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai.
„Joker Pro“ pakartotinių sukimų metu, 1 ir 5 būgnai pavirsta Universaliaisiais būgnais ir 2, 3
ir 4 būgnų viduryje atsiranda trys „Hot Spot“ pozicijos.
„Scatter“ simboliai, kuriais aktyvuoti „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai, pavirsta į
Universaliuosius simbolius, kurie pasilieka ant būgnų, o būgnai sukasi dar kartą.
Jei trys Universalieji simboliai pasirodo „Hot Spot“ pozicijose, laimima 1000 kartų „Hot
Spot“ laimėjimų, o „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai baigiasi.
„Joker Pro“ pakartotinių sukimų metu Universalieji simboliai gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4
būgnų ir gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Kai vienas ar daugiau papildomų Universaliųjų simbolių pasirodo ant būgnų per „Joker Pro“
pakartotinio sukimo laimėjimą, aktyvuojamas dar vienas „Joker Pro“ pakartotinis sukimas, o
simbolis ar simboliai lieka ant būgnų iki šių sukimųsi pabaigos.
Bendras „Joker Pro“ pakartotinių sukimų laimėjimas pridedamas prie viso lošimo, kurio
metu aktyvuoti „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai, laimėjimų.
Jeigu „Joker Pro“ pakartotinių sukimų laimėjimai (įskaitant ir visus kurių metu aktyvuoti
„Joker Pro“ pakartotiniai sukimai, laimėjimus) viršija bendrą statymo sumą, padaugintą iš
1000, laimima suma, padauginta tik iš 1000, ir „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai baigiasi.
Jei per „Joker Pro“ pakartotinius sukimus jokie papildomi Universalieji simboliai
nepasirodo ant būgnų, „Joker Pro“ pakartotiniai sukimai baigiasi.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija
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Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.311 Žaidimas „Jackpot 6000“ („Didysis prizas 6000“)
Žaidimo „Jackpot 6000“ („Didysis prizas 6000“) taisyklės:























„Jackpot“ („Didysis prizas 6000“) - tai 3 būgnų ir 5 eilučių lošimų automatas su džokerio
simboliais, Dvigubinimo žaidimu „Skaičius arba herbas“ ir Supermatuoklio režimu.
Žaidžiama 5 fiksuotomis statymo eilutėmis, 2 monetomis statymo eilutei ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Numatytoji statymo vertė žaidimo pradžiai yra 10. Šios vertės pats žaidėjas negali padidinti.
Privaloma laimėti tam, kad gautumėte galimybę žaisti Supermatuoklio režimu.
Kredito matuoklis rodo laimėjimų sumą.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visus, išskyrus džokerio, laimėjimus galima dvigubinti.
Kiekvieną kartą, kai laimima žaidimo „Jackpot 6000“ lošime, laimima galimybė statyti dalį
arba visus laimėjimus žaidime „Skaičius arba herbas“ su 50:50 šansu juos padvigubinti.
Jei žaidime „Jackpot 6000“ pastatote 10 ir laimite bet kurį lošimą, išskyrus džokerio
laimėjimus, pradedate žaisti Supermatuoklio režimu.
Nepaisant to, koks buvo statymas, pasirenkamos visos 5 eilutės.
Kai pradedama žaisti Supermatuoklio režimu, statymo vertė pakyla nuo 10 iki 20.
Žaidžiant Supermatuoklio režimu yra šansas laimėti bet kur ant būgnų pasirodžius visiškai
matomiems džokerio simboliams arba 3 įprastiems simboliams statymo eilutėje.
Įprasti simboliai tai Žvaigždė, Varpas, Vynuogės, Citrinos ir Vyšnios.
Žaidėjas gali žaisti kitą žaidimą arba susirinkti laimėjimus. Jei žaidimas pralaimimas,
likusios monetos, išskyrus žaidžiamo žaidimo statymo sumą, pridedamos kredito
matuoklyje.
Žaidžiant Supermatuoklio režimu už kiekvieną 2 džokerio simbolių derinį laimimas
atsitiktinis 10–6000 monetų laimėjimas.
Kai Supermatuoklis rodo 6000 monetų, suma automatiškai išmokama ir žaidėjas
sugrąžinamas į pagrindinį žaidimą.
Pagrindiniame žaidime vėl žaidžiama pradžioje pasirinkta monetos verte ir Supermatuoklio
režimu laimėtas monetų laimėjimas jau rodomas pagal šią vertę.
Didžiausia galimas laimėjimas žaidime „Jackpot 6000“ yra 6 000 monetų.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 2€.

Dvigubinimo žaidimas „Skaičius arba herbas“





Tam, kad žaistumėte visa laimėjimo suma, bakstelėkite „Skaičius arba herbas“ mygtuką.
Tam, kad žaistumėte laimėjimo sumos dalimi, bakstelėkite „Pervesti“ kiekvienai 20 monetų
sumai, kurią norite išsaugoti iš laimėjimo sumos. Tada bakstelėkite „Skaičius arba herbas“
mygtuką ir žaiskite likusia laimėjimo suma.
Pervesta monetų suma išsaugoma kaip Rezervuotos monetos. Rezervuotos monetos
nenaudojamos jokiems statymams.
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Jei nenorite žaisti žaidimo „Skaičius arba herbas“, bakstelėkite „Surinkti“, taip pridėdami
laimėjimą prie savo kredito likučio ir grįžkite į lošimų automato pagrindinį meniu.
Kai pasirenkate „Skaičius arba herbas“, metama moneta ir laiminga monetos pusė
paryškinama.
Dvigubinimo žaidimas „Skaičius arba herbas“ automatiškai baigiasi, kai laimėjimas viršija
3000 monetų.
Jei bendras monetų laimėjimas lygus 20 arba mažiau monetų ir jūs bakstelite „Pervesti“,
laimėjimo suma pridedama prie jūsų kredito ir esate sugrąžinami į pagrindinį žaidimą.
Jei laimite, toliau žaidžiate žaidimą „Skaičius arba herbas“ arba grįžtate į pagrindinį
žaidimą.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esama monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
„Skaičius arba herbas“
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti „Skaičius arba herbas“.
Pervesti
Bakstelėkite „Pervesti“ kiekvienai 20 monetų sumai, kurią norite išsaugoti iš laimėjimo
sumos.
Surinkti
Bakstelėkite tam, kad pridėtumėte laimėjimus prie likučio ir grįžtumėte į pagrindinį
žaidimą.
Grįžti
Bakstelėkite ir grįžkite į Supermatuoklio žaidimą
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai




Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.312 Žaidimas „The Invisible Man“ („Nematomas žmogus“)
Žaidimo „The Invisible Man“ („Nematomas žmogus“) taisyklės:


„The Invisible Man“ („Nematomas žmogus“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas
su Universaliųjų simbolių pakeitimais, 2 papildomomis funkcijomis, pakartotinio sukimo
režimu ir Nemokamais sukimais.
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Žaidžiama 20 (fiksuotų) statymo eilučių, 1–10 statymo lygių, „Laimėk abiem būdais“ ir su
skirtingomis monetos vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami, kai jie pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus, laimėtus
Grifino įtūžio papildomo žaidimo metu.
Papildomos funkcijos laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš
monetos vertės.
Papildomos funkcijos laimėjimai pridedami prie pradinių statymo eilutės laimėjimų.
Papildomos funkcijos žaidžiamos tame pačiame statymo eilutės lygyje ir su ta pačia
monetos verte, kaip ir lošimas, kurio metu jos buvo aktyvuotos.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Universalieji pakartotiniai sukimai









Po to, kai ant būgnų atsiranda Universalusis simbolis ir visi sukimo metu laimėti statymų
laimėjimai išmokami, kiekvienas Universalusis simbolis horizontaliai persikelia per vieną
būgnų poziciją ir laimimas Pakartotinis sukimas. Universalieji simboliai, kurie horizontaliai
persikelia Pakartotinių sukimų metu yra vadinami Vaikštančiais universaliaisiais simboliais.
Yra 2 skirtingos Vaikštančių universaliųjų simbolių rūšys: Policijos ir Grifino.
Kiekvieno pakartotinio sukimo pradžioje universalieji Policijos simboliai pasirodo ant 1
būgno ir horizontaliai persikelia vienu būgnu į dešinę, o Grifino simboliai pasirodo ant 5
būgno ir persikelia viena pozicija į kairę.
Jei Grifino ir Policijos universalusis simbolis yra toje pačioje pozicijoje ant būgnų,
universalieji liks toje pozicijoje ir susijungs į vieną. Esamo sukimo metu ir po to, kai
išmokamas kiekvienas galimas statymo eilutės laimėjimas, aktyvuojami Nemokami
sukimai.
Po Nemokamų sukimų visi Universalieji simboliai, kurie nedalyvavo aktyvuojant
Nemokamus sukimus, lieka ant būgnų ir toliau, iki kol jie dingsta nuo būgnų, aktyvuoja
pakartotinius sukimus. Universalieji simboliai, kurie aktyvavo Nemokamus sukimus
pradingsta kito sukimo metu ir daugiau nebeaktyvuojami Pakartotiniai sukimai.

Nemokami sukimai




Pagrindiniame žaidime susijungus Policijos ir Grifino universaliesiems simboliams
aktyvuojama 10 Nemokamų sukimų. Daugiausia vienu metu pagrindiniame žaidime galima
aktyvuoti 30 Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu tiek Grifino, tiek Policijos universalieji simboliai gali pasirodyti
bet kur ant būgnų.
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Jei Nemokamų sukimų metu Grifino ir Policijos universalieji simboliai susijungia,
pridedami 4 Papildomi Nemokami sukimai. Kaip ir pagrindinio žaidimo metu, po šio
susijungimo, Universalieji simboliai, kurie aktyvavo Nemokamus sukimus, pradingsta nuo
būgnų.
Nemokamų sukimų metu virš būgnų pasirodo 2 matuokliai. Matuokliai dera su ant būgnų
Nemokamų sukimų metu pasirodančiais Universaliaisiais simboliais.
Kai Grifino arba Polocijos universalusis simbolis persikelia nuo būgnų, jis užpildo 1 vietą
atitinkamame matuoklyje. Kiekvienas matuoklis turi 8 vietas.
Jei 1 matuoklių pripildomas prieš Nemokamiems sukimams pasibaigiant, suteikiama
atitinkama papildoma funkcija, kuri prasideda Nemokamų sukimų sesijos pabaigoje.
Jei 1 iš Papildomo žaidimo arba Policijos sukimų matuoklių užsipildo, įmanoma pripildyti ir
kitą.

Papildomos funkcijos


















Kai Papildomo žaidimo arba Policijos sukimų matuoklis užsipildo Nemokamų sukimų metu,
aktyvuojama atitinkama papildoma funkcija, kuri prasideda Nemokamų sukimų pabaigoje.
Yra 2 papildomos funkcijos: Policijos sukimų funkcija ir Grifino įtūžio papildomas
žaidimas.
Policijos sukimų papildoma funkcija aktyvuojama, kai Policijos sukimų matuoklis
pripildomas, o Grifino įtūžio papildoma funkcija aktyvuojama, kai pripildomas Papildomo
žaidimo matuoklis.
Grifino įtūžio papildomas žaidimas vyksta 3 vietose, kur žaidėjas spusteli ant 1 iš 5 objektų
ir atidengia savo prizą. 5 objektai, iš kurių atitinkamoje vietoje renkasi žaidėjas yra: 3
skirtingo monetų kiekio laimėjimai, 1 daugiklio padidinimas ir 1 objektas, kuris užbaigia
etapą.
Kai žaidėjas pasirenka monetų laimėjimą, jis pridedamas prie esamos Papildomo žaidimo
monetų sumos. Žaidėjas toje vietoje gali rinktis iš likusių objektų.
Daugiklis Papildomo žaidimo pradžioje prasideda nuo 1. Kai žaidėjas pasirenka daugiklio
padidinimo simbolį, daugiklis padidėja 1. Tada žaidėjas gali rinktis iš toje vietoje likusių
objektų. Papildomo žaidimo pabaigoje visi jo metu laimėti monetų laimėjimai padauginami
iš galutinio daugiklio skaičiaus. Didžiausias galimas daugiklis yra 4.
Kai žaidėjas paspaudžia ant etapą užbaigiančio objekto, užbaigiamas etapas ir žaidėjas
perkeliamas į kitą etapą. Jei žaidėjas ant šio objekto paspaudžia būdamas 3 etape, baigiasi
Papildomas žaidimas.
Pirmas 1 etape pasirenkamas objektas negali būti etapą užbaigiantis objektas.
Policijos sukimų papildoma funkcija susideda iš 3 sukimų, kurių metu atsitiktinai ant būgnų
pasirodo 5 Degantys universalieji simboliai. Šios papildomos funkcijos metu, per kiekvieną
sukimą, 5 Degantys universalieji simboliai pasirodys atsitiktinėse pozicijose.
Veikiant Policijos sukimų papildomai funkcijai, prieš 5 atsitiktinius Degančius
universaliuosius simbolius ant būgnų nepasirodo jokie Universalieji simboliai.
Daugiausia Grifino įtūžio papildomame žaidime galima laimėti 37 600 monetų sumą.
Daugiausiai vieno sukimo metu veikiant Policijos sukimo funkcijai galima laimėti 90 000
monetų. Kadangi sukama 3 kartus, daugiausia galima laimėti 270 000 monetų.
Pagrindinis žaidimas
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Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai




Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
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Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.313 Žaidimas „Hotline“ („Karštoji eilutė“)
Žaidimo „Hotline“ („Karštoji eilutė“) taisyklės:















„Hotline“ „Karštoji eilutė“ tai 5 būgnų, 3 eilių ir 30 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų
automatas su Universaliaisiais ir Išplečiamais universaliaisiais simboliais, Pakartotiniais ir
Nemokamais sukimais bei „Karštų“ eilučių papildomu statymu.
Žaidžiama su 30 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetų
vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų statymo skaičius 2 statymo eilutėms.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,15€.
Didžiausia statymo suma: 450€.
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„Karštų“ eilučių papildomas statymas








„Karštų“ eilučių papildomas statymas – ši funkcija padidina galimybę laimėti
„Išsiplečiančių universaliųjų simbolių ir Pakartotinių sukimų funkcijas, lošėjui pastačius
didesnį statymą.
Kiekviena eilė yra „karšta“. Kiekviena „karšta“ eilutė gali būti aktyvuota arba išjungta.
Viena „karšta“ eilutė visą laiką yra aktyvuota.
Kai viena „karšta“ eilutė yra aktyvuota, žaidžiama su Baziniu statymu (15 monetų vienam
statymo lygiui).
Jei dvi „karštos“ eilutės yra aktyvuotos, žaidžiama su Dvigubu statymu (30 monetų vienam
statymo lygiui).
Jei trys „karštos“ eilutės yra aktyvuotos, žaidžiama su Trigubu statymu (45 monetos vienam
statymo lygiui).
Kuo daugiau „karštų“ eilučių yra aktyvuotos, tuo didesnis šansas, kad pasirodys
Išsiplečiantieji universalieji simboliai ir tuo didesnė galimybė laimėti Pakartotinių sukimų.

Universalusis simbolis ir išplečiamas universalusis simbolis




Pagrindinio žaidimo, Pakartotinių ir Nemokamų sukimų metu Universalieji simboliai gali
pasirodyti bet kur ant būgnų ir gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Jei Universalusis simbolis pasirodo „karštoje“ aktyvuotoje eilutėje, simbolis uždengia visą
būgną.
Iškritus Universaliajam ir Išplečiamam universaliajam simboliams, jie pasiverčia į
didžiausios vertės simbolius, kad sudarytų didžiausią galimą laiminčią kombinaciją iš
laimėjimų lentelės.

Pakartotiniai sukimai









Jei pagrindinio žaidimo ir Pakartotinių sukimų metu Universalusis simbolis pasirodo
„karštoje“ aktyvuotoje eilutėje, simbolis išsiplečia ir uždengia visą būgną. Kai visi
laimėjimai įvertinami, už šį simbolį suteikiamas Papildomas sukimas.
Išplečiamas universalusis simbolis lieka ant būgnų iki Pakartotinių sukimų pabaigos.
Pakartotiniai sukimai pasibaigia, jei jokie nauji Universalieji simboliai nepasirodo „karštoje“
aktyvuotoje eilutėje.
Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu, monetų verte ir tomis pačiomis
aktyvuotomis „karštomis“ eilutėmis, kaip ir sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti
Pakartotiniai sukimai.
Visi Papildomi sukimai pridedami prie visų pirminio sukimo laimėjimų.
Jei tuo pat metu laimima Nemokamų ir Pakartotinių sukimų, pirma aktyvuojami Nemokami
sukimai.

Nemokami sukimai



Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodo 3 „Scatter“ simboliai,
aktyvuojami 7 Nemokami sukimai.
Jei nemokamų sukimų metu Universalusis simbolis pasirodo aktyvuotoje „karštoje“ eilutėje,
simbolis išsiplečia, uždengia visą būgną ir lieka ant būgnų iki kol baigiasi Nemokami
sukimai.
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Per nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje, su ta pačia monetos verte ir
tomis pačiomis aktyvuotomis „karštomis“ eilutėmis, kaip ir lošimas, kurio metu buvo
aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino nemokamus
sukimus.
Jei tuo pat metu laimima Nemokamų ir Pakartotinių sukimų, pirma aktyvuojami Nemokami
sukimai.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuojami Pakartotinių sukimų metu.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti esamu statymo lygiu ir monetos verte.
Palieskite žaidimo sritį ir paslėpkite sukimo mygtuką.
Greitasis stabdymas: sukimo metu bakstelėkite žaidimo sritį ir sustabdykite
būgnus.

„Karštų“ eilučių papildomas statymas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite „Karštas“ eilutes.

Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų
meniu.
Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
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Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Žaidimo nustatymai




Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.
Žaidimo vibracija: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite vibracijas.
Įžanga: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite įžangą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetų skaičių,
kurį norite statyti 2 eilutėms.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.314 Žaidimas „Hook's Heroes“ („Kapitono kablio herojai“)
Žaidimo „Hook's Heroes“ („Kapitono kablio herojai“) taisyklės:




„Hook's Heroes“ („Kapitono Kablio herojai“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas
su Universaliaisiais simboliais ir Nemokamais sukimais, kurių metu galimos 3 skirtingos
funkcijos, ir Išskirtinio sukimo režimu, kuris 1 sukimui įgalina atsitiktinę funkciją.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutčių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis
monetų vertėmis.
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Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Esant Universaliajam simboliui laimėjimas lygus laimėjimui kaip už aukščiausią galimą
simbolių derinį.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus, kai laimima veikiant
Pirato funkcijai Išskirtinio sukimo metu arba Nemokamo sukimo režime.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Nemokamų ir Išskirtinių sukimų funkcijos








3 skirtingos sukimo funkcijos gali būti aktyvuojamos Nemokamų sukimų arba vieno
Išskirtinio sukimo metu.
Jos pavadintos atitinkamai Fėjos, Undinės ir Pirato funkcijomis.
Naudojant Fėjos funkciją kiekvieno sukimo metu atsitiktinėse pozicijose ant būgnų
pasirodys 2–5 Universalieji perdengiantys simboliai. Kai suteikiami tik 2 Universalieji
simboliai, vienas jų turi atsirasti ant 1, 2 arba 3 būgno.
Naudojant Undinės funkciją visi laimėjimai yra padauginami iš dviejų, nebent
laiminčiajame derinyje yra 1 arba daugiau Universaliųjų simbolių. Tuo atveju laimėjimai
padauginami iš 4.
Naudojant Pirato funkciją laimėjimai išmokami už ant būgnų matomų simbolių skaičių, ne
už statymo eilutes. Tai reiškia, kad simboliai neprivalo pasirodyti ant greta esančių būgnų.
Pavyzdžiui, naudojant Pirato funkciją, jei bet kur ant būgnų matomi 4 vienodi simboliai,
išmokama tiek pat, kiek tuo atveju, kai pagrindiniame žaidime ant laiminčios statymo eilutės
yra 4 vienodi simboliai. Naudojant Pirato funkciją ant būgnų nepasirodo Universalieji
simboliai.

Išskirtiniai ir Nemokami sukimai




Kai 2 „Scatter“ simboliai pasirodo bet kur ant būgnų, suteikiamas 1 nemokamas Išskirtinis
sukimas ir atsitiktinai pasirenkama funkcija.
Kai bet kur ant būgnų atsiranda 3 „Scatter“ simboliai, suteikiama Nemokamų sukimų.
Žaidėjas gali pasirinkti, kurią iš 3 funkcijų naudos Nemokamų sukimų metu.
Kiekviena funkcija aktyvuoja skirtingą Nemokamų sukimų skaičių. Fėjos funkcija aktyvuoja
7 Nemokamus sukimus, Undinės funkcija – 10 Nemokamų sukimų, o Pirato funkcija – 15
Nemokamų sukimų.
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Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiranda 4 arba 5 „Scatter“ simboliai,
atitinkamai suteikiama 2 arba 3 Nemokamų sukimų pasirinkimai. Žaidėjas gali pasirinkti tą
patį 2 arba 3 kartus iš eilės, jei 4 arba daugiau „Scatter“ simbolių atsiranda ant būgnų.
Jei laimimi 2 arba 3 Nemokami sukimai, po pirmojo, o jei 3, po antrojo lošimo, žaidėjas
sugrąžinamas pasirinkti Nemokamų sukimų funkciją kitam Nemokamų sukimų lošimui.
Išskirtinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pradinių statymo eilutės laimėjimų.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų pradinių statymo eilutės laimėjimų.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Per Išskirtinius sukimus negalima laimėti papildomų Išskirtinių sukimų.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.
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Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.315 Žaidimas „Asgardian Stones“ („Asgardianų akmenys“)
Žaidimo „Asgardian Stones“ („Asgardianų akmenys“) taisyklės:


„Asgardian Stones“ („Asgardianų akmenys“) – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių
(fiksuotų) vaizdo lošimų automatas. Žaidžiama su Milžiniškais simboliais ir Universaliųjų
simbolių pakeitimais, Papildomu ratu, Nemokamais sukimais ir „Avalanche“ („Lavinos“)
funkcija.
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Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutčių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis
monetų vertėmis.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant Monetos vertės rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus Papildomą ratą.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse laimėti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus Papildomo rato
laimėjimus.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Funkcija „Avalanche“ („Lavina“)






Simboliai nesisuka, o sukrenta į vietas būgnuose.
Laiminga statymo eilutė paleis „Avalanche“.
Laiminčių derinių simboliai susprogsta ir dingsta, palikdami vietą antrai simbolių lavinai.
Lavinos tęsiasi tol, kol nebėra laimėjimų.
Lavinų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.

Milžiniški simboliai









Pagrindiniame žaidime ir Nemokamų sukimų metu visi simboliai taip pat atsiranda
milžiniškomis versijomis, išskyrus Universaliuosius pagrindinio žaidimo simbolius.
Milžiniškas simbolis, tai 2x2 arba 3x3 simbolių blokas.
Milžiniški simboliai visiškai arba iš dalies matomi, priklausomai nuo to, kaip sustoja
būgnas.
Laiminčių derinių simboliai susprogsta ir dingsta, o visas Milžiniškas simbolis dingsta, net
jei tik maža jo dalis buvo laiminčiame derinyje.
Visi likę simboliai krenta į žemiausias neužimtas pozicijas ir palieka vietos naujai simbolių
lavinai. Lavinos tęsiasi tol, kol nebėra laimėjimų.
Lavinos metu gali įkristi Milžiniškas simbolis. Jam įkritus likusios neužimtos pozicijos
užpildomos įprastais simboliais. Neįmanoma, kad vienu metu būtų matomi 2 arba daugiau
Milžiniškų simbolių.
Už bet kurią Milžiniško simbolio dalį, įtrauktą į laiminčią statymo eilutę, išmokamas
laimėjimas.

Milžiniško smūgio funkcija



Po pirmosios Lavinos tiek pagrindiniame žaidime, tiek Nemokamų sukimų metu gali būti
aktyvuojama Milžiniško smūgio funkcija.
Visose pozicijose po Milžinišku simboliu visuomet privalo būti simbolių.
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Kai nukrenta naujas Milžiniškas simbolis, jis gali atsitiktinai papildomai išmušti simbolius
iš po juo esančių eilių.
Jei dar yra laisvų pozicijų po Milžinišku simboliu, dėl prieš tai laimėto laimėjimo,
Milžiniškas simbolis krenta ir išmuša visus simbolius iš po juo esančios eilės. Tai tęsiasi, iki
kol Milžiniškas simbolis atsiranda ekrano apačioje arba iki kol po simboliu nebėra tuščių
pozicijų.
Kiekvieną kartą, kai Milžiniškas simbolis nukrenta eile žemyn ir išmuša bent vieną simbolį,
suteikiamas prizas.
Už kiekvieną išmuštą eilę daugiklis padidėja vienetu. Didžiausias galimas daugiklis yra x4.
Daugiklis pritaikomas kito įvertinimo metu, o tada yra atkuriamas iki 1. Tai reiškia, kad
kiekvienas daugiklis gali būti panaudojamas tik vieną kartą.

Papildomo rato funkcija











Papildomas ratas yra 3x3 simbolių blokas, kuris gali įkristi tik į 3 paskutines eiles
pagrindinio žaidimo metu ir per Nemokamus sukimus. Ratas gali pasirodyti iš dalies arba
visiškai matomas žaidimo srityje.
Kai baigiasi Lavinos ir laimėjimų įvertinimai, sustoja ir Papildomas ratas. Monetų
laimėjimai, Nemokami sukimai arba abu gali būti laimimi naudojant Papildomą ratą.
Monetų laimėjimų ir aktyviose Papildomo rato srityse laimėtų Nemokamų sukimų skaičius
bus lygus eilių, kurias dengia 3x3 simbolių blokas, skaičiui, t. y., +1 prizas už kiekvieną
eilę.
Monetų laimėjimas Papildomu ratu lygus 1, 2 arba 5 kartus padaugintam bendram statymui.
Didžiausia galima monetų laimėjimo vertė yra 36 kartus padaugintas bendras statymas.
Papildomas ratas, ne taip kaip įprasti simboliai, po laimėjimo nėra panaikinamas, dėl to po
jo įvertinimo nėra Lavinos.
Prie Milžiniško smūgio funkcijos daugiklio, monetų laimėjimų Papildomu ratu vertės dar
padauginamos. Vis dėlto, šis daugiklis neatkuriamas, jei po jo yra Lavina. Vietoje to, jei
daugiklis vėl padidėja, tai ir monetų laimėjimai dauginami iš didesnio daugiklio. Kai sustoja
Lavina, įvertinami Papildomo rato monetų laimėjimai.
Papildomo rato laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.

Nemokami sukimai









Papildomame rate yra 3 laukai. Už kiekvieną lauką skiriama po 5 Nemokamus sukimus.
Taigi pagrindiniame žaidime naudojant Papildomo rato funkciją galima aktyvuoti 5, 10 arba
daugiausia 15 Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų skaičius suteikiamas pagal mokėjimų lentelę.
Nemokamų sukimų metu Universalusis simbolis gali pasirodyti kaip Milžiniškas
universalusis simbolis.
Jei Milžiniškame universaliajame simbolyje yra laimėjimas, simbolis padalijamas į 1x1
Universaliuosius simbolius.
Universalieji simboliai, kurie yra laimėjimo dalis, sprogsta ir dingsta.
Universalieji simboliai, kurie nėra laimėjimo dalis, lieka ant būgnų ir yra kitų Lavinų dalis,
iki kol nebenumatoma laimėjimų.
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Nemokamų sukimų metu papildomas ratas gali būti pakartotinai aktyvuojamas daugiausia
tris kartus ir iš viso gali aktyvuoti daugiausia 25 papildomus Nemokamus sukimus.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
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režimą.
Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.316 Žaidimas „Ghost Pirates“ („Piratai vaiduokliai“)
Žaidimo „Ghost Pirates“ („Piratai vaiduokliai“) taisyklės:










„Ghost Pirates“ „Piratai vaiduokliai“ tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas, kuriuo galima
laimėti 243 būdais. Be to, žaidžiama su „Scatter“ laimėjimais, Nemokamais sukimais ir
Universaliųjų simbolių pakeitimais.
Statymo eilučių nėra.
Galima žaisti 3, 9, 27, 81 arba 243 statymo būdais ir 1–5 statymo lygiais.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Statymo būdas nustatomas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Laimėjimas apskaičiuojamas pagal simbolių rinkinius nuosekliai nuo kairės iki dešinės.
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Pirmasis laiminčio derinio simbolis turi būti ant pirmo būgno.
Statymo būdo laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. Suma taip
pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant Nemokamus sukimus, universalieji simboliai
pasirodo tik ant 2 ir 4 būgno.
Universalieji simboliai pakeičia bet kurį simbolį.
Kai pagrindiniame žaidime ant būgnų nuosekliai pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojami Nemokami sukimai.
Monetų laimėjimai su „Scatter“ simboliais apskaičiuojami padauginant bendrą lošimo
statymo sumą iš vertės.
Vienu metu skirtingais statymo būdais pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktus statymo lygius, išskyrus laimėjimus su
„Scatter“ simboliais.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 62,5€.

Nemokami sukimai







Kai Nemokamų sukimų metu ant būgnų nuosekliai pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojami Nemokami sukimai.
„Scatter“ simboliai turi pasirodyti iš eilės, pradedant nuo kairiausio būgno.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymu kaip lošimas, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Per Nemokamus sukimus galima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu statymo būdo laimėjimai išmokami trigubai.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija
Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.



2.317
Kalėdinė žaidimo „Fruit Shop“ versija (Kalėdinė žaidimo „Vaisių
parduotuvėlė“ versija)
Kalėdinės žaidimo „Fruit Shop“ („Vaisių parduotuvėlė“) taisyklės:



















Kalėdinė „Fruit Shop“ versija („Vaisių parduotuvė“) tai veiksmo kupinas vaizdo lošimų
automatas su 5 būgnais ir 15 statymo eilučių. Klasikinės funkcijos apima universaliųjų
simbolių pakeitimus su x2 daugikliu ir nemokamų sukimų x2 daugiklį.
Žaidžiama su 15 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetų
vertėmis.
Sukimo mygtukas paleidžia žaidimą su esama valiutų verte ir statymo lygiu.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant STATYMO LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETOSE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Tiek per pagrindinį žaidimą, tiek atliekant nemokamus sukimus, universalieji simboliai
pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Statymo eilutės laimėjimai su universaliais simboliais yra x2.
Tik vienas universalusis daugiklis taikomas statymo eilutės laimėjimui.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. Suma
taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
MONETOSE rodomas monetų, kurias žaidėjas gali statyti, skaičius
Mažiausia statymo suma: 0,15€.
Didžiausia statymo suma: 150€.

Nemokami sukimai



Už statymo eilutės laimėjimus su sutampančiais simboliais suteikiama nemokamų
sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino nemokamus sukimus.
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Atliekant nemokamus sukimus, už visus laimingus derinius su sutampančiais simboliais
suteikiama papildomų nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai pasibaigia, kai nebelieka nemokamų sukimų ir nebesugeneruojama
naujų laimėjimų.
Statymo eilučių laimėjimai atliekant nemokamus sukimus išmokami x2.
Atliekant nemokamus sukimus, statymo eilutės laimėjimai su universaliais simboliais
reiškia, kad universalusis daugiklis padauginamas iš nemokamų sukimų daugiklio.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas
pridedamas prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo
lygiu ir monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir
sustabdykite būgnus.

Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.

Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų
meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite
garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba
išjunkite greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite
kairės rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite
monetų skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite
monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
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Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.318 Žaidimas „French Roulette“ („Prancūziška ruletė“)
Žaidimo „French Roulette“ („Prancūziška ruletė“) taisyklės:





„French Roulette“ („Prancūziška ruletė“) tai klasikinės ruletės žaidimas su vidiniais ir
išoriniais statymais.
Ruletės ratą sudaro 37 padalos, sunumeruotos 0–36. Žaidimo tikslas yra nuspėti, į kurią
padalą įkris kamuoliukas pasukus ratą.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 1000€.

Kaip lošti?
Pasirinkite žetono vertę, atlikite statymą, pasukite ratą, palaukite ir pamatysite, ar teisingai
nuspėjote laimingą skaičių.












Žetono vertės pasirinkimas Klaviatūros srityje bakstelėkite žetoną ir pasirinkite norimą
žetono vertę. Vienu metu ekrane yra aktyvi tik viena žetono vertė. Aktyvaus žetono kairėje
arba dešinėje pusėje gali būti matomos papildomų žetonų dalys. Norėdami jas pastatyti
slinkite kairėn ir dešinėn, kad pamatytumėte žetonų vertes.
Vieno arba kelių statymų atlikimas Statyti galima dviem būdais.
o Pasirinkite žetono vertę ir bakstelėkite statymo sritį, kad ją pasirinktumėte.
Atliekamas atitinkamas statymas.
o Nuvilkite žetoną į statymo sritį. Pasirenkama statymo sritis, atliekamas atitinkamas
statymas.
Papildomi bakstelėjimai prideda reikiamą tos pačios vertės žetonų skaičių prie pasirinktos
statymo srities.
Po to, kai atliekamas statymas, bakstelėkite ir palaikykite statymo sritį ant stalo ir
peržiūrėkite bendrą statymo vertę.
Jei bandote atlikti statymą, kurio suma viršija stalą arba statymo srities ribą, bus parodytas
pranešimas ir bus atliktas didžiausias leidžiamas statymas.
Kai statymo sritis pasirenkama, ji paryškinama. Paryškinta statymo sritis tampa neaktyvia
per dvi sekundes.
Rato sukimas Kai atliksite statymą, bakstelėkite sukimo mygtuką ir pradėkite žaidimo
lošimą. Tuomet į ruletės ratą paleiskite kamuoliuką. Pastatyta suma bus išskaičiuota iš jūsų
sąskaitos. Kamuoliukas sustos padaloje, tos padalos skaičius ir bus laimingas.
o Žaidėjas gali sustabdyti ruletę bet kuriuo metu, kol ji sukasi, bakstelėdamas bet kur
žaidimo srityje.
o Ratą įmanoma sukti ir neatlikus jokio statymo.
Laimingo skaičiaus patikrinimas Kai kamuoliukas sustoja padaloje, paskelbiamas
laimingas skaičius ir išmokami visi laimingi statymai. Laimingas skaičius matomas ant
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ruletės rato. Jūsų laimėjimai taip pat rodomi žaidimo skydelyje ir yra pridedami prie jūsų
Grynųjų sumos. Visi nelaimingi statymai išvalomi.
Žaisti dar kartą. Bakstelėkite pakartotino statymo mygtuką ir bus atliktas toks pat
statymas, kaip ir praeitame lošime. Kitu atveju bakstelėkite statymų išvalymo mygtuką, kad
būtų išvalyti visi įvykdyti statymai, atlikite naujų statymų ir bakstelėkite sukimo mygtuką.

Pakartotinas to paties statymo naudojimas




Žaidėjas turi galimybę išsaugotti iki 10 anksčiau atliktų skirtingų statymų.
Naudojant funkciją ,,Favorite bets“ galima išsaugoti bet kokios konfigūracijos statymus ir
automatiškai juos atlikti pasirinktinai (iš išsaugotų statymų).
Jei įjungsite Pakartotinai naudoti tą patį statymą, statymai, atlikti ankstesniame lošime,
bus automatiškai atlikti ir už vėlesnius lošimus. Prieš sukdami ratą, galite modifikuoti arba
pašalinti atliktą statymą.

Skelbimų lenta


Skelbimų lentoje rodomi žaidimo lošimų rezultatai, „karšti“ ir „šalti“ skaičiai.
o „Karšti“ skaičiai. Rodomi 4 dažniausiai pasitaikantys skaičiai per paskutinius 500
sukimų. Antroje eilėje rodoma, kiek kartų per paskutinius 500 sukimų iškrito
„karšti“ skaičiai .
o „Šalti“ skaičiai. Parodo 4 rečiausiai pasitaikiusius skaičius per paskutinius 500
sukimų. Antroje eilėje rodoma, kiek kartų per paskutinius 500 sukimų „šalti“ skaičiai
iškrito.
o Rezultatai. Šioje skelbimų lentos sekcijoje rodomi paskutinių 10 lošimų laimingi
skaičiai.

Vidiniai statymai
Vidiniai statymai. Statymai atliekami ant skaičių arba linijų tarp skaičių ant vidinės stalo srities.








Tiesus statymas. Tiesus statymas atliekamas ant vieno skaičiaus. Norėdami atlikti tiesų
statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus stale.
Išdalytas statymas. Išdalytas statymas atliekamas ant 2 greta esančių skaičių. Norėdami
atlikti išdalytą statymą, padėkite žetoną ant linijos tarp 2 greta esančių skaičių.
Trijų linijų (gatvės) statymas. Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas ant 3 skaičių
eilės. Norėdami atlikti gatvės statymą, padėkite žetoną ant linijos ties vienos iš 12 eilių
pradžia. Taip pat galite atlikti trijų linijų (gatvės) statymą ant 0, 1, 2 arba 0, 2, 3, padėdami
žetonus ant tų 3 skaičių susikirtimo kampo.
Kampo statymas. Kampo statymas yra statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti kampo
statymą, padėkite žetoną ant 4 skaičių susikirtimo kampo. Taip pat galite atlikti kampo
statymą ant 0, 1, 2, 3, padėdami žetonus ant tų 0 ir 1, 2, 3 eilės susikirtimo kampo.
Šešių linijų statymas. Šešių linijų statymas yra statymas ant 6 skaičių; 2 eilių, kurias sudaro
3 skaičiai, išskyrus 0. Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną ant linijos, kuri
skiria 2 eiles, pradžios.

Išoriniai statymai
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Išoriniai statymai yra statymai, atliekami ant stalo sričių, kurios sudaro skaičių grupes. Toliau
pateikiami išorinių statymų variantai.










Stulpelio statymas. Stulpelio statymas yra statymas ant 12 skaičių; vieno stulpelio, kurį
sudaro 12 skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vieno iš 3
kvadratų, rodančių rodyklę stulpelio gale.
Tuzino statymas. Statymai ant 12 skaičių trijose greta esančiose eilėse. Padėkite žetonus
langelyje, pažymėtame P12, reiškiančiame skaičius 1–12, M12 langelyje, reiškiančiame 13–
24 arba D12 langelyje, reiškiančiame 25–36.
Statymas ant raudono arba juodo. Statymas ant raudono arba juodo yra statymas ant 18
skaičių: ant visų juodų skaičių arba ant visų raudonų skaičių. Norėdami atlikti statymą ant
juodo arba raudono, padėkite žetoną ant nepažymėtų raudonų arba juodų sričių.
Statymas ant lyginių arba nelyginių skaičių. Statymas ant lyginių arba nelyginių skaičių
yra statymas ant 18 skaičių: arba ant visų lyginių skaičių, išskyrus 0, arba ant visų nelyginių
skaičių. Norėdami pastatyti lyginį arba nelyginį skaičių, padėkite žetonus ant srities,
pažymėtos LYGINIAI arba NELYGINIAI.
1–18 arba 19–36. 1–18 arba 19–36 statymas yra statymas ant 18 skaičių: arba ant pirmų 18,
išskyrus 0, arba ant paskutinių 18. Norėdami atlikti 1–18 arba 19–36 statymą, padėkite
žetoną ant srities, pažymėtos 1–18, arba srities, pažymėtos 19–36.

Išmokos


Toliau pavaizduotoje lentelėje išvardyti visi galimi statymai su mažiausiu žetonų skaičiumi,
reikalingu jiems atlikti, ir išvardytos išmokos.

Statymas

Mažiausias žetonų skaičius

Laimėjimas

Tiesus

1

35:1

Išdalytas

1

17:1

Trijų linijų (gatvės)

1

11:1

Kampo

1

8:1

Šešių linijų

1

5:1

Stulpelio

1

2:1

Tuzino

1

2:1

Raudonų arba juodų

1

1:1

Lyginių arba juodų

1

1:1

1–18 arba 19–36

1

1:1
Pagrindinis žaidimas
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Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamu statymu.
Palaikykite nuspaudę sukimo mygtuką, kad perjungtumėte režimus tarp
įprasto ir greitojo sukimo.
Greitasis stabdymas: Specialusis statymas atliekamas spustelint žetono
vertę ir specialiųjų statymų skydelyje spustelint statymą.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Paleidimo nustatymai



Greitasis sukimas. Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite Greitąjį
sukimą.
Pakartotinai naudoti tą patį statymą. Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba
išjunkite Pakartotinį to paties statymo naudojimą.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.

Mygtukai ir simboliai
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Išvalyti
Bakstelėkite ir išvalykite pasirinktos srities statymus. Jei statymo sritis nėra pasirinkta,
tuomet bus išvalyti visi ant stalo esantys statymai.
Dvigubinti
Bakstelėkite padvigubinti visų ant stalo esamų statymų vertei. Tai netaikoma statymui,
kuris viršijo didžiausią statymo ribą.
Pakartotinai statyti
Bakstelėkite ir pakartokite tą patį statymą, kaip ir ankstesniame žaidimo lošime.
Anuliuoti
Bakstelėkite ir anuliuokite paskutinį ant stalo, atliktą statymą.
Greitieji nustatymai
Bakstelėkite ir eikite į paleidimo nustatymus neidami į nustatymų meniu.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

Close

2.319 Žaidimas „Football: Champions Cup“ („Futbolas: Čempionų taurė“)
Žaidimas „Football: Champions Cup“ („Futbolas: Čempionų taurė“) taisyklės:













Žaidimas „Football: Champions Cup“ („Futbolas: čempionų taurė“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20
eilučių vaizdo lošimų automatas su Universaliųjų ir Perdengiančių Universaliųjų simbolių
pakeitimais, Nemokamais sukimais ir Papildomu žaidimu.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Žaidėjai gali pasirinkti, už kurią komandą nori žaisti, valstybių rinkikliu bakstelėdami
atitinkamą komandos vėliavą.
Kitu atveju žaidėjai gali bakstelėti Atsitiktinio pasirinkimo mygtuką, ir komanda bus
išrinkta atsitiktinai.
Žaidėjas pagrindinio žaidimo metu gali pakeisti komandą, už kurią žaidžia, žaidimo
nustatymuose bakstelėdamas vėliavos piktogramą.
Pasirinkta komanda nedaro įtakos laimėjimams ar žaidimo eigai.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
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Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno ir pakeisti visus, išskyrus
„Scatter“ ir Papildomus simbolius.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį.

Universalusis perdengiantis simbolis







Pagrindiniame žaidime gali pasirodyti 2–5 Perdengiantieji universalieji simboliai.
Pirmasis Universalusis perdengiantis simbolis atsitiktinai pasirodo ant 1–3 būgnų.
Antrasis Universalusis perdengiantis simbolis atsitiktinai pasirodo ant 1–4 būgnų.
Jei yra papildomų Universaliųjų perdengiančiųjų simbolių, jie pasirodo bet kuriose
pozicijose, kurios jau neužimtos Universaliojo simbolio.
Perdengiantieji universalieji simboliai negali pasirodyti ant kitų Universaliųjų simbolių.
Perdengiantieji universalieji simboliai negali pasirodyti ant „Scatter“ arba Papildomų
simbolių.

Papildomas žaidimas














Kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 arba daugiau Papildomų simbolių, aktyvuojamas
Papildomas žaidimas.
Papildomas žaidimas yra „Pick and Click“ tipo baudinių mušimo žaidimas, kuris iš pradžių
susideda iš 5 lošimų. Kiekvienas lošimas susideda iš dviejų dalių.
Pirmoje dalyje žaidėjas pasirenka vieną iš 4 pozicijų įmušti įvarčiui.
Antroje dalyje žaidėjas žaidžia kaip vartininkas ir pasirenka vieną iš 4 pozicijų sulaikyti
priešininko smūgiui.
Jei žaidėjas nesulaiko smūgio, komanda gauna 1 tašką ir laimi monetų.
Jei žaidėjas sulaiko smūgį, suteikiamas laimėjimo daugiklis.
Kiekvieną kartą, kai žaidėjas sulaiko priešininko smūgį, laimėjimo daugiklis padidėja 1.
Jei žaidėjas nesulaiko priešininko smūgio, priešininkai gauna dar 1 tašką.
Jei žaidėjas neįmuša, nepelno nei monetų laimėjimo, nei daugiklio ir mušimas tęsiasi.
Jei po 5 lošimų būna lygiosios, žaidžiamas papildomas lošimas, iki kol kažkuri komanda
laimi.
Papildomo žaidimo pabaigoje gaunamų monetų skaičius padauginamas iš galutinio
daugiklio. Galutinis papildomas laimėjimas susideda iš šių monetų sumos.
Monetų laimėjimo amplitudė ir daugiklio vertė priklauso nuo Papildomų simbolių, kuriais
aktyvuotas Papildomas žaidimas, skaičiaus.
Kuo daugiau Papildomų simbolių aktyvavo Papildomą žaidimą, tuo geriau.
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Jei Papildomas žaidimas buvo aktyvuotas 3 Papildomais simboliais, pradinis daugiklis yra 1
ir gali būti x–x11.
Monetų laimėjimas už įmuštą įvartį tame Papildomame žaidime, kuris buvo aktyvuotas 3
Papildomais simboliais, x–x3 dauginamas iš statymo sumos.
Jei Papildomas žaidimas buvo aktyvuotas 4 Papildomais simboliais, pradinis daugiklis yra 3
ir gali būti x3–x13.
Monetų laimėjimas už įmuštą įvartį tame Papildomame žaidime, kuris buvo aktyvuotas 4
Papildomais simboliais, x2–x4 padauginamas iš statymo sumos.
Jei Papildomas žaidimas buvo aktyvuotas 5 Papildomais simboliais, pradinis daugiklis yra 5
ir gali būti x5–x15.
Monetų laimėjimas už įmuštą įvartį tame Papildomame žaidime, kuris buvo aktyvuotas 5
Papildomais simboliais, x5–x7 padauginamas iš statymo sumos.
Didžiausias baudinių mušimo lošimų skaičius gali būti 10.
Jei po 9 lošimų būna lygiosios, kitas lošimas būna paskutinis, ir jame žaidėjas laimi ir
sulaiko smūgį.
Kai 10 lošime žaidėjas sulaiko priešininko smūgį, laimėjimo daugiklis gali padidėti 1 arba 2.
Papildomas žaidimas baigiasi, kai laimi viena iš komandų.
Žaidėjas bet kokiu atveju gaus monetų laimėjimą.
Papildomame žaidime gali mažiausiai laimėti 20, o daugiausiai – 98 000 monetų.
Papildomo žaidimo pabaigoje bendras Papildomas laimėjimas pridedamas prie visų kitų
lošimo, kurio metu aktyvuotas Papildomas žaidimas, laimėjimų.

Nemokami sukimai

















Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų pasirodo 3 „Scatter“ simboliai,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per lošimą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų Turnyras sukurtas pagal Futbolo čempionato nokauto etapą.
Kiekvienas Nemokamų sukimų lošimas yra atskiras futbolo žaidimas, kurio metu laimėjęs
mačą žaidėjas perkeliamas į kitą lošimą ir žaidžia kitą mačą taip pakartotinai aktyvuodamas
Nemokamus sukimus.
Tikslas yra laimėti Turnyrą, nes monetų prizus gauna 3, 2 ir 1 vietų nugalėtojai.
Didžiausias galimas Nemokamų sukimų lošimų skaičius yra 4, nes iš 16 lošimo žaidėjas
perkeliamas į Ketvirtfinalį, tada Pusfinalį ir Finalą.
Kiekvienas lošimas sudarytas iš 6 sukimų.
Nemokamų sukimų metu Universalieji ir Įvarčio universalieji simboliai žaidėjo ir
priešininko komandoms aktyvuoja įvarčius priklausomai nuo to, kaip išsukami būgnai. Tiek
Universalieji, tiek Įvarčio universalieji simboliai gali pakeisti visus simbolius.
Įprasti universalieji simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno. Mėlyni Įvarčio simboliai
pasirodo ant 1 ir 2 būgnų ir aktyvuoja žaidėjo komandos įvartį, raudoni Įvarčio simboliai
pasirodo tik ant 4 ir 5 simbolių ir aktyvuoja priešininko komandos įvartį.
Jei po 6 pirminių sukimų kiekviename lošime būna lygiosios, suteikiamas papildomas
sukimas. Tai tęsiasi, iki kol viena komanda laimi.
Jei žaidėjo komanda laimi, jis perkeliamas į kitą Turnyro etapą ir jam suteikiami dar 6
Nemokami sukimai.
Jei žaidėjas pralaimi Pusfinalyje, žaidžiamas turnyras dėl paguodos bronzos.
Monetų laimėjimas priklausys nuo žaidėjo laimėtos vietos.
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Laimėjus pirmą vietą pelnomas x500 statymo daugiklis, antrą – x100 statymo daugiklis, o
laimėjus trečią vietą –x20 statymo daugiklis.
Nemokamų sukimų turnyro metu ant būgnų neatsiranda „Scatter“ ir Papildomų simbolių.
Visi statymo eilutės laimėjimai, pelnyti Nemokamų sukimų turnyro lošimų metu, pridedami
prie visų laimėjimų, pelnytų lošime, kuriame aktyvuoti Nemokami sukimai. Ši suma
pridedama prie monetų laimėjimo, kurio kiekis priklauso nuo žaidėjo užimtos vietos.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai


Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
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Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės rankos
režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija
Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.



2.320 Kalėdinė žaidimo „Flowers“ versija (Kalėdinė žaidimo „Gėlės“ versija)
Kalėdinės žaidimo „Flowers“ („Gėlės“) versijos taisyklės:

Kalėdinė „Flowers“(„Gėlės“) versija tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su Dvigubaiss simb
simbolių pakeitimais bei Nemokamais sukimais su Sukrautais universaliaisiais simboliais.





Galite žaisti su 30 fiksuotų statymo eilučių skirtingais statymo lygiais ir monetos
vertėmis.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant STATYMO LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTES rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
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Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų ir Dvigubus
simbolius.
Už Universaliuosius simbolius, keičiančius Dvigubus simbolius, išmokama vieno
simbolio, pasirodančio laiminčioje eilutėje, vertės suma.
Universalusis simbolis skaičiuojamas tik kaip vienas simbolis.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
Nemokamų sukimų simboliais.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutės laiminčios, tik kai laimintieji simboliai yra išsirikiavę iš eilės nuo
kairiausio iki dešiniausio būgnų.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilučių laimėjimų.
Mažiausia statymo suma: 0,3€.
Didžiausia statymo suma: 75€.

Dvigubi simboliai





Nemokamų sukimų simboliai ir vidutinio laimėjimo simboliai gali būti tiek atskiri, tiek
Dvigubi simboliai.
Dvigubi nemokamų sukimų simboliai gali pasirodyti ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Laimėjimai apskaičiuojami pagal bendrą simbolių, pasirodančių statymo eilutėje, sumą.
Žaidžiant su dvigubais simboliais laiminčioje statymo eilutėje gali būti viso 3–10
simbolių.

Nemokami sukimai ir Sukrauti universalieji simboliai




Nemokamo sukimo simbolis yra „Scatter“ simbolis.
Nemokamo sukimo simboliai gali pasirodyti kaip atskiri arba kaip Dvigubi simboliai.
Kai bet kur ant būgnų pasirodo 4 arba daugiau Nemokamų sukimų simbolių, aktyvuojami
Nemokami sukimai. Kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 arba daugiau Nemokamų sukimų
simbolių, statymo suma padauginama iš daugiklio. Statymas, kuris aktyvuoja
Nemokamus sukimus, yra padauginamas pagal lentelės duomenis, kurie sudaryti
remiantis Nemokamų sukimų simbolių skaičiumi. Ši suma pridedama prie visų to sukimo
statymo eilutės laimėjimų.

* Dvigubi simboliai skaičiuojami kaip 2 atskiri simboliai






Papildomi laimėti Nemokami sukimai nėra dauginami iš Nemokamų sukimų daugiklio.
Nemokamų sukimų monetų laimėjimai padauginami iš 3.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymu kaip lošimas, kuris aktyvino
Nemokamus sukimus.
Sukrauti universalieji simboliai gali pasirodyti tik Nemokamų sukimų metu ir gali
pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų ir Dvigubus simbolius.
Nemokamų sukimų metu 4 arba daugiau Nemokamų sukimų simboliai, pasirodantys bet
kur ant būgnų, aktyvuoja papildomus Nemokamus sukimus.
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Laimėti papildomi Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų
sukimų.
Statymo eilutės laimėjimai Nemokamų sukimų metu yra patrigubinami, išskyrus laimėtus
papildomus Nemokamus sukimus.

Pagrindinis žaidimas

Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo
lygiu ir monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir
sustabdykite būgnus.

Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų
meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.

Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų
meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
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Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite
garsą.

Sukimo nustatymai








Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite
greitąjį sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite
kairės rankos režimą.
Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite
monetų skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite
monetos vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.321 Žaidimas „Flowers“ („Gėlės“)
Žaidimo „Flowers“ („Gėlės“) taisyklės:
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„Flowers“ („Gėlės“) tai 5 būgnų ir 3 eilučių vaizdo lošimų automatas su Dvigubais
simboliais, Universaliųjų simbolių pakeitimais ir Nemokamais sukimais su Sukrautais
universaliaisiais simboliais.
Galite žaisti su 30 fiksuotų statymo eilučių skirtingais statymo lygiais ir monetos
vertėmis.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTES rinkiklį.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų ir Dvigubus
simbolius.
Už Universaliuosius simbolius, keičiančius Dvigubus simbolius, išmokama vieno
simbolio, pasirodančio laiminčioje eilutėje, vertės suma.
Universalusis simbolis skaičiuojamas tik kaip vienas simbolis.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
Nemokamų sukimų simboliais.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutės laiminčios, tik kai laimingieji simboliai yra išsirikiavę iš eilės nuo
kairiausio iki dešiniausio būgnų.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilučių laimėjimų.
Mažiausia statymo suma: 0,3€.
Didžiausia statymo suma: 75€.

Dvigubi simboliai





Nemokamų sukimų simboliai ir vidutinio laimėjimo simboliai gali būti tiek atskiri, tiek
Dvigubi simboliai.
Dvigubi nemokamų sukimų simboliai gali pasirodyti ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Laimėjimai apskaičiuojami pagal bendrą simbolių, pasirodančių statymo eilutėje, sumą.
Žaidžiant su dvigubais simboliais laiminčioje statymo eilutėje gali būti viso 3–10
simbolių.

Nemokami sukimai ir Sukrauti universalieji simboliai




Nemokamo sukimo simbolis yra „Scatter“ simbolis.
Nemokamo sukimo simboliai gali pasirodyti kaip atskiri arba kaip Dvigubi simboliai.
Kai bet kur ant būgnų pasirodo 4 arba daugiau Nemokamų sukimų simbolių, aktyvuojami
Nemokami sukimai. Statymas, kuriuo aktyvuoti Nemokami sukimai, padauginamas pagal
nurodymus lentelėje, kurios duomenys pagrįsti Nemokamų sukimų simbolių skaičiumi.
Ši suma pridedama prie visų to sukimo statymo eilutės laimėjimų.

Nemokamų sukimų simboliai* Statymo daugiklis Laimėtų Nemokamų sukimų skaičius
8
10
30
7
4
25
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6
5
4
3

2
2
2
2

20
15
10
-

* Dvigubi simboliai skaičiuojami kaip 2 atskiri simboliai








Papildomi laimėti Nemokami sukimai nėra dauginami iš Nemokamų sukimų daugiklio.
Nemokamų sukimų monetų laimėjimai padauginami iš 3.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymu kaip lošimas, kuris aktyvino
Nemokamus sukimus.
Sukrauti universalieji simboliai gali pasirodyti tik Nemokamų sukimų metu ir gali
pakeisti visus, išskyrus Nemokamų sukimų ir Dvigubus simbolius.
Nemokamų sukimų metu 4 arba daugiau Nemokamų sukimų simboliai, pasirodantys bet
kur ant būgnų, aktyvuoja papildomus Nemokamus sukimus.
Laimėti papildomi Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų
sukimų.
Statymo eilutės laimėjimai Nemokamų sukimų metu yra patrigubinami, išskyrus laimėtus
papildomus Nemokamus sukimus.

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
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Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.322 Žaidimas „Lights“ („Švieselės“)
Žaidimo „Lights“ („Švieselės“) taisyklės:














„Lights“ („Švieselės“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 9 eilučių vaizdo lošimų automatas.
Žaidžiama su Universaliaisiais slankiojančiais simboliais ir Nemokamais sukimais.
Žaidimas žaidžiamas su 9 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant STATYMO LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,09€.
Didžiausia statymo suma: 90€.

Universalieji slankiojantys simboliai







Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Kiekvieno sukimo metu aplink būgnus pradeda skraidyti laumžirgiai ir aktyvuoja
Universaliuosius slankiojančius simbolius.
Kiekvieno pagrindinio žaidimo sukimo metu pasirodo 2–4 Universalieji slankiojantys
simboliai.
Kiekvieno Nemokamo sukimo metu pasirodo 3–6 Universalieji slankiojantys simboliai.
Jei Universalusis slankiojantis simbolis pasirodo ant „Scatter“ simbolio, abu simboliai
ant būgno išlieka aktyvūs: 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių vis tiek aktyvuoja
Nemokamus sukimus, o Universalūs slankiojantys simboliai vis tiek gali keisti visus,
išskyrus „Scatter“, simbolius.

Nemokami sukimai


3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, pagrindiniame žaidime ir per Nemokamus sukimus
atsirandančių bet kur ant būgno, aktyvuoja Nemokamus sukimus.
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3 „Scatter“ simboliai = 10 Nemokamų sukimų
4 „Scatter“ simboliai = 20 Nemokamų sukimų
5 „Scatter“ simboliai = 30 Nemokamų sukimų
Papildomi Nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų
Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino
Nemokamus sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
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Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.323 Žaidimas „Finn and the Swirly Spin“ („Finas ir spiralinis apsisukimas“)
Žaidimo „Finn and the Swirly Spin“ („Finas ir spiralinis apsisukimas“) taisyklės:
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„Finn and the Swirly Spin“ („Finas ir spiralinis apsisukimas“) tai 5 būgnų ir 5 eilių
vaizdo lošimų automatas su Universaliaisiais simboliais, Nemokamų sukimų raktu, 4
skirtingų tipų Nemokamais sukimais ir Atsitiktinėmis funkcijomis su 4 variacijomis.
Simboliai spirale keliauja nuo būgnų apačios kairio kampo link vidurinės pozicijos.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Žaidžiama 1–10 statymo lygiuose (10 monetų lygiui) ir su skirtingomis monetos
vertėmis.
Vienodų simbolių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Vienodų simbolių laimėjimas valiuta lygus vertei, padaugintai iš monetos vertės.
Išmokamas tik didžiausias už derančius simbolius pelnytas laimėjimas.
Bet kur ant būgnų horizontalia arba vertikalia eile pasirodę 3 derantys simboliai laikomi
laimėjimu.
Vienu metu pelnyti laimėjimai už skirtingus vienodų simbolių derinius yra sudedami.
Nemokami sukimai žaidžiami naudojant tą patį kaip ir pagrindiniame žaidime sukimų
mechanizmą su 25 pozicijomis, tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos
verte, kaip ir lošimas, kurio metu jie aktyvuoti.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Sukimo mechanizmas




Kiekvienoje iš 25 pozicijų pasirodo 25 atskiri simboliai, kurie vienas nuo kito
nepriklauso.
Laimingi simboliai sunaikinami, o likę perkeliami į neužimtas pozicijas.
Simboliai rodyklės kryptimi perkeliami iš aukštesnio numerio pozicijų į kitas iš kart po jų
esančias žemesnio numerio pozicijas.
Universalieji simboliai




Laimėjimai pelnyti Universaliaisiais simboliais gali susidurti ar perdengti toje pačioje
eilutėje arba stulpelyje.
Pirmojo sukimo arba kritimo metu nepasirodo jokie Universalieji simboliai.

Laimingi Vienodų simbolių deriniai






Bet kokia horizontali arba vertikali 3 arba daugiau tų pačių simbolių linija laikoma kaip
Vienodų simbolių laimėjimas.
Vienoje eilėje arba stulpelyje gali būti daugiau nei 1 laimėjimas.
Kai 3 arba 4 Universalieji simboliai horizontalia arba vertikalia linija liečiasi vienas prie
kito, jie gali pakeisti tik simbolius iš kažkurios eilės pusės. Tai reiškia, kad Universaliųjų
simbolių grupė laimėjimo pati iš savęs nesukuria.
Laimėjimai, pelnomi tik Universaliaisiais simboliais, skaičiuojami tik tuo atveju, jei joks
kitas vienodų simbolių laimėjimas nėra įmanomas. Kai taip nutinka, Universalieji
simboliai pakeičia aukščiausios vertės simbolį.
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Lavinos ir Universaliųjų simbolių dauginimasis












Kai visi laimėjimai įvertinti, kiekvienas simbolis, kuris buvo laimėjimo dalis, susprogsta
ir dingsta.
Kai simboliai nustoja sproginėti, laimėjimo įvertinimas atliekamas pagal tai, kaip atrodo
5x5 tinklelis.
Yra du laimėjimų tipai: laimėjimai su Universaliaisiais simboliais ir laimėjimai, kur nėra
nė vieno Universaliojo simbolio.
Priklausomai nuo laimėjimo tipo, kiekvienas laimėjimas aktyvuos 1 iš 2 dalykų.
Laimėjimai su Universaliaisiais simboliais: jei laimingame derinyje yra Universalusis
simbolis, jis susprogs ir sunaikins horizontaliai ir vertikaliai šalia jo išsidėsčiusius
simbolius.
Laimėjimai be jokių Universaliųjų simbolių: jei laimima be Universaliųjų simbolių,
vieno susprogusio ir pradingusio simbolio vietoje sukuriamas naujas Universalusis
simbolis.
Po to, kai baigiasi visi sprogimai ir atsiranda visi Universalieji simboliai, likę simboliai
krenta lavina ir užpildo tuščias pozicijas. Šis procesas kartojasi, iki kol nebelieka jokių
galimų laimėjimų.
Nauji Universalieji simboliai pasirodo laiminčio vienodų simbolio derinio viduryje.
Lavinos laimėjimai pridedami prie pagrindinio žaidimo laimėjimų ir likučio.

Nemokamų sukimų rakto simbolis








Žaidimo pradžioje apatinėje kairėje būgno pozicijoje visada yra Nemokamo sukimo rakto
simbolis.
Nemokamų sukimų rakto simbolis su kiekvienu laimėjimu juda į vidurį, o kiti simboliais
krenta lavina.
Pagrindinio žaidimo metu Nemokamų sukimų rakto simbolis negali pradingti.
Nemokami sukimai aktyvuojami, jei Nemokamų sukimų rakto simbolis yra vidurinėje
pozicijoje, kai nebėra laimingų kombinacijų ir pasibaigę visos lavinos.
Kiekvieną kartą, kai Nemokamų sukimų simbolis pasiekia vidurį ir aktyvuoja
Nemokamus sukimus, apačioje, dešiniame žaidimo srities kampe pasirodo rakto
matuoklis ir pasipildo vienetu.
Rakto matuoklis neatstatomas kiekvieną kartą, kai uždaromas žaidimas – iš naujo
pradėjus žaidimą, galima jį tęsti su ta pačia bendra surinktų raktų suma.

Nemokami sukimai






Jei, kai baigiasi laimėjimai ir lavinos, Rakto simbolis yra vidurinėje pozicijoje, žaidėjas
laimi Nemokamų sukimų žaidimą.
Žaidėjas gali rinktis iš 4 skirtingų Nemokamų sukimų žaidimų, kurių kiekvienas atitinka
tam tikrą Atsitiktinę funkciją.
Per pirmą Nemokamų sukimų žaidimą, galima pasirinkti iš viso tik vieną Atsitiktinę
funkciją. Pasibaigus pirmam Nemokamų sukimų žaidimui, žaidėjas sugrąžinamas į
pagrindinį žaidimą ir nebegali pasirinkti kito Nemokamų sukimų žaidimo.
Kiekvieno Nemokamų sukimų žaidimo metu suteikiama viena Atsitiktinė funkcija, kuri
visuomet aktyvuojama pirmo kritimo per Nemokamų sukimų žaidimą metu, išskyrus, kai
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naudojama Drakono naikinimo funkcija.
Nemokamų sukimų metu nepasirodo jokie Nemokamų sukimų rakto simboliai.
Iš pradžių galima pasirinkti tik vieną Nemokamų sukimų žaidimą. Po tam tikro sužaistų
Nemokamų sukimų lošimų skaičiaus galima atrakinti ir daugiau žaidimų.
Papildomi Nemokami sukimai aktyvuojami tokia tvarka: „Star Bar“ („Žvaigždės baras“),
„Lava lair“ („Lavos urvas“), „Lucky mug“(„Laimingas puodelis“), o tada Aukso
puodynės Nemokami sukimai.
„Lucky Mug“ („Laimingas puodelis“) Nemokami sukimai atrakinami su 9 rakto
simboliais.
Aukso puodynės Nemokami sukimai atrakinami su 16 rakto simbolių.
„Lava Lair“ Nemokami sukimai atrakinami su 4 rakto simboliais.
„Star Bar“ Nemokami sukimai atrakinami su 1 rakto simboliu.
Bendras raktų simbolių skaičius rodomas raktų matuoklyje nesumažinamas, kai
pasirenkamas Nemokamų sukimų žaidimas.
„Star Bar“ Nemokamų sukimų funkcija veikia taip pat, kaip ir Žvaigždžių kryčio
universalioji atsitiktinė funkcija pagrindiniame žaidime.
Jei „Star Bar“ Nemokamų sukimų funkcija aktyvuojama, skiriami 7 „Star Bar“
Nemokami sukimai su Žvaigždžių kryčio universaliąja atsitiktine funkcija.
„Lava Lair“ Nemokamų sukimų metu pagrindiniame žaidime vietoje Nemokamų sukimų
rakto simbolio visuomet pasirodo Lipnusis universalusis simbolis.
Jei aktyvuojami „Lava Lair“ Nemokami sukimai, skiriami 3 „Lava Lair“ Nemokami
sukimai su Drakono naikinimo universaliąja atsitiktine funkcija.
Drakono naikinimo universalioji atsitiktinė funkcija, skirtingai nei kitos Atsitiktinės
funkcijos, nesuveikia iš karto, o yra saugoma ir aktyvuojama tik kai po lavinos nebelieka
laimėjimų.
Drakono naikinimo universalioji atsitiktinė funkcija veikia taip pat kaip ir pagrindiniame
žaidime, išskyrus tai, kad Lipnieji universalieji ir Universalieji simboliai gali suformuoti
laimingus derinius.
Be to, veikiant Drakono naikinimo universaliajai atsitiktinei funkcijai, Lipnusis
universalusis simbolis jokiomis priemonėmis negali būti sunaikinamas ir dėl to nėra
įskaičiuojamas į 8 sunaikintų simbolių minimumą.
Jei aktyvuojami „Lucky mug“ Nemokami sukimai, skiriami 4 „Lucky mug“ Nemokami
sukimai su Airio sėkmės universaliąja atsitiktine funkcija.
„Lucky mug“ Nemokami sukimai veikia panašiai kaip ir Airio sėkmės universalioji
atsitiktinė funkcija pagrindiniame žaidime.
„Lucky mug“ Nemokami sukimai visuomet aktyvuojami po to, kai parodomi pirmieji
simboliai (bet prieš juos įvertinant), nepaisant to, ar ekrane yra laimingų kombinacijų.
Perdengimas pasirodo ant tos eilutės, kurioje nėra laimėjimo. Jei tokios eilutės nėra,
pasirenkama eilutė, kurioje yra laimėjimas, bet vietoje to, kad simbolis pasirodytų kaip
perdengimas, jis pasirodo kaip Universalusis simbolis.
Jei nėra jokių laimėjimų, simbolis pasikeičia šitaip:
6 simbolių pasirodymo eilė sudėliojama pagal tai, kaip dažnai kiekvienas simbolis
pasirodo žaidimo srityje.
Perdengiantis simbolis pasirenkamas atsitiktinai.
Jei aktyvuojama Aukso puodynės Nemokamų sukimų funkcija, suteikiami 2 Aukso
puodynės Nemokami sukimai su Magiško pakeitimo atsitiktine funkcija.
Aukso puodynės Nemokami sukimai veikia taip pat kaip Magiško pakeitimo funkcija
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pagrindiniame žaidime.
Abiems Aukso puodynės Nemokamiems sukimams atsitiktinai ant pasirinktų būgnų
išdėliojami 5 vynų ir širdžių simboliai, kurie gali perdengti jau ten esančius vynų ir
širdžių simbolius.
Nemokamų sukimų metu pelnyti laimėjimai pridedami prie visų pagrindinio žaidimo
laimėjimų.

Atsitiktinės funkcijos
























Po pirmo sukimo gali būti suteikiama Atsitiktinė funkcija.
Tai, ar ji bus suteikiama, nustatoma, kai simboliai sustoja suktis. Jeigu nusprendžiama
teigiamai, funkcija aktyvuojama iš karto po laimėjimų išmokėjimo.
Atsitiktinė funkcija gali būti aktyvuojama po pirmo sukimo rezultatų.
Galima laimėti šių 4 tipų Atsitiktines funkcijas: Universalią žvaigždžių kryčio, Drakono
naikinimo, Airio sėkmės ir Magiško pakeitimo.
Drakono naikinimo funkcija gali būti aktyvuojama, tik jei prieš jos aktyvavimą nėra jokių
laimėjimų.
Drakono naikinimo funkcija sunaikinamas atsitiktinis simbolių skaičius. Tie simboliai
bus aktyvuojami kitoje lavinoje. Šis procesas vyksta taip, kad po lavinos garantuojamas
laimėjimas.
Žvaigždžių kryčio funkcija atsitiktinai ant būgnų pridedami du arba daugiau
Universaliųjų simbolių. Tie simboliai gali pasirodyti atsitiktiniu deriniu arba linijoje.
Jei Universalieji simboliai pasirodo atsitiktiniu deriniu, pozicijos pasirenkamos
atsitiktinai, tačiau nei vienas simbolis nepasirodys virš Nemokamų sukimų rakto
simbolio.
Jei po Universaliųjų simbolių pridėjimo nepelnomas laimėjimas, toliau atsitiktinėse
pozicijose pridedami Universalieji simboliai, iki kol pelnomas laimėjimas.
Jei Universalieji simboliai pasirodo linijoje, kiekviena iš 10 horizontalių ir vertikalių
eilučių pasirenkama atsitiktinai.
Tai vyksta, iki kol randama eilutė, kurioje nėra Nemokamų sukimų rakto simbolio.
Universalieji simboliai parinktoje eilutėje pasirodo vienas šalia kito tolygiai parinktose
pozicijose iš tų, kuriose jie gali išsidėstyti vienas šalia kito.
Pavyzdžiui, jei 3 Universalieji simboliai pridedami horizontalia linija, tuomet
pasirinkimai yra kairiausiosios, vidurinės arba dešiniausiosios 3 pozicijos.
Magiško pakeitimo funkcija visi vynų ir širdžių simboliai pakeičiami į kitus, aukštesnės
vertės simbolius.
Simboliai, į kuriuos pakeista, gali nebūti nei vynų, nei širdžių simboliai.
Galimi 16 pakeitimų (4x4), dėl to, kad kiekvienas vyno ir širdies simbolis turi 4
skirtingus pasikeitimo variantus.
Visi vynų simboliai pasikeis į jiems parinktą simbolį, o širdžių – į jiems.
Airio sėkmės funkcija gali būti aktyvuojama tik tada, kai po pirminio sukimo ant būgnų
nėra jokio laimėjimo. Ant būgnų garantuotam laimėjimui pridedama horizontali arba
vertikali vieno tipo, ne Universaliųjų, simbolių linija.
Ar linija bus horizontali, ar vertikali parenkama atsitiktinai.
Jei parinktoje linijoje yra Nemokamų sukimų rakto simbolis, renkama pakartotinai, kol
joje nebėra Nemokamų sukimų rakto simbolio.
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Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos
jų funkcijos.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai


Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
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Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.324 Žaidimas „Fairytale Legends: Mirror, Mirror“ („Legendiniai pasakų
veikėjai: veidrodėli, veidrodėli“)
Žaidimo „Fairytale Legends: Mirror, Mirror“ („Legendiniai pasakų veikėjai: veidrodėli,
veidrodėli“) taisyklės:





Žaidimas „Fairytale Legends: Mirror, Mirror“ („Legendiniai pasakų veikėjai: veidrodėli,
veidrodėli“) tai 243 statymo būdų, 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su
Atsitiktinėmis ir Papildomomis funkcijomis bei Veidrodiniais pakartotiniais sukimais.
Žaidimas žaidžiamas su 243 statymo būdais, 1–10 lygių (10 monetų vienam lygiui) ir
skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
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Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Derantys simboliai bet kokioje pozicijoje ant 3 arba daugiau šalimais esančių būgnų (jei
simboliai yra žaidimo logotipas, ant 2 arba daugiau šalimais esančių būgnų), pradedant
nuo kairiausio iki dešiniausio būgno, yra statymo būdo laimėjimas.
Už statymo būdą pelnoma išmoka, jei simboliai pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę.
Mokama tik už ilgiausią sutampantį derinį.
Daugiau laimingų statymo būdų atsiranda, kai ant to paties būgno, kuris sugeneravo
ilgiausią laimingą statymo būdą, pasirodo dar papildomų simbolių.
Pagrindiniame žaidime įmanoma laimėti daugiausiai 3 skirtingus simbolius vienu metu.
Simbolių laimėjimai monetomis lygūs vertei, padaugintai iš statymo lygio ir kartų, kiek
simbolis pasirodė ant kiekvieno būgno, sumos.
Statymo būdas laimėti monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Atsitiktinės funkcijos ir papildomos funkcijos žaidžiamos tuo pačiu statymo lygiu ir
monetos verte kaip ir lošimas, per kurį jos buvo aktyvuotos.
Veidrodinis pakartotinis sukimas ir Papildomos funkcijos negali būti aktyvuoti veikiant
Atsitiktinėms funkcijoms.
Pasibaigus atsitiktinėms ir papildomoms funkcijoms, bendras šių funkcijų laimėjimas
pridedamas prie lošimo, kuris aktyvino funkcijas, laimėjimų.
Visuose penkiuose būgnuose yra daug greta esančių padėčių, kurios per kiekvieną naują
sukimą atsitiktinai pakeičiamos vienu iš vidutinio laimėjimo simbolių, išskyrus žaidimo
logotipo simbolį.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 100€.
Pavyzdys, kaip laimėti 1 lygio išmoką



Už 3 derančius Princesės simbolius ant šalimais esančių būgnų nuo kairiausio būgno
išmokama 15 monetų. Ši suma padauginama iš 2 (už 2 Princesės simbolius ant 3 būgno).
Taip gaunamas bendras 2 x 15 = 30 laimėjimas.
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Veidrodinis pakartotinis sukimas










Pagrindiniame žaidime Veidrodžio simbolis gali atsirasti tik ant 3 būgno, o Nemokamų
sukimų metu – ant 1, 2 ir 3 būgnų.
Kai Veidrodžio simbolis pasirodo ant būgnų, jis pasikeičia į Princesės arba į Karalienės
simbolį.
To paties tipo simboliai, į kuriuos pasikeitė Veidrodžio simbolis, Veidrodinio
pakartotinio sukimo metu pasilieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų.
Daugiau Papildomų sukimų suteikiama, jei 1 arba daugiau simbolių, į kuriuos pasikeitė
Veidrodžio simbolis, Veidrodinio pakartotinio sukimo metu vėl pasirodo ant būgnų.
Veidrodinio pakartotinio sukimo metu negali būti aktyvuojamos Atsitiktinės ir
Papildomos funkcijos.
Papildomos funkcijos ir Veidrodinis pakartotinis sukimas negali būti aktyvuojami to
paties sukimo metu.
Veidrodinis pakartotinis sukimas baigiasi, kai jokie nauji simboliai, į kuriuos pasikeitė
Veidrodžio simbolis, nebepasirodo ant būgnų.
Veidrodinio pakartotinio sukimo laimėjimai skaičiuojami pasibaigus funkcijos veikimui.
Veidrodinio pakartotinio sukimo laimėjimai pridedami prie visų pirminio sukimo
laimėjimų.

Atsitiktinės funkcijos




3 atsitiktinės funkcijos: Sukimas „Fairy Magic“ („Pasakų magija“), „Fairy
Surprise“(„Pasakų siurprizas“) ir Veidrodinė fėjos funkcija.
Pagrindiniame žaidime atsitiktinės funkcijos aktyvinamos atsitiktinai.
Veidrodinio pakartotinio sukimo metu ir kol veikia Papildomos funkcijos, atsitiktinės
funkcijos negali būti aktyvuojamos.
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Atsitiktinės funkcijos negali būti aktyvuojamos tuo pačiu metu, kaip ir Papildoma
funkcija.

Sukimas „Fairy Magic“ („Pasakų magija“)


Šios atsitiktinės funkcijos metu atsitiktinės 5–7 vidutinio laimėjimo simbolių grupės,
išskyrus žaidimo logotipo simbolius, pasirodo ir vienam sukimui perdengia būgnus.

Atsitiktinė funkcija „Fairy Surprise“(„Pasakų siurprizas“)



Atsitiktinės Fėjos staigmenos funkcija aktyvuojama atsitiktinai, kai pagrindiniame
žaidime nenumatomas joks laimėjimas.
Simbolis atsitiktinai pasirenkamas iš vidutinio laimėjimo simbolių, esančių ant būgnų po
sukimo. Kiti simboliai, pradedant nuo mažo laimėjimo simbolių, pavirsta pasirinktu
simboliu, kol gaunamas laimėjimas.

Veidrodinė fėjos funkcija






Kai šios atsitiktinės funkcijos veikimo metu Veidrodžio simbolis atsitiktinai pridedamas
3 būgno viduryje, skiriamas Veidrodinis pakartotinis sukimas (žr. žaidimo taisykles
skyrelyje „Veidrodinis pakartotinis sukimas“, kur rasite daugiau informacijos).
Kai Veidrodžio simbolis pasirodo ant būgnų, jis pasikeičia į Princesės arba į Karalienės
simbolį.
To paties tipo simboliai, į kuriuos pasikeitė Veidrodžio simbolis, Veidrodinio
pakartotinio sukimo metu pasilieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų.
Daugiau Papildomų sukimų suteikiama, jei 1 arba daugiau simbolių, į kuriuos pasikeitė
Veidrodžio simbolis, Veidrodinio pakartotinio sukimo metu vėl pasirodo ant būgnų.

Papildomos funkcijos






3 papildomi simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgnų per pagrindinį žaidimą, aktyvina vieną
iš papildomų funkcijų.
Papildomos funkcijos taip pat gali būti atsitiktinai aktyvuojamos, kai pagrindiniame
žaidime nenumatoma jokių laimėjimų: jei 2 Papildomi simboliai pasirodo ant 1 ir 3
būgnų, trečias simbolis pridedamas ant 5 būgno.
Norėdamas aktyvuoti papildomą funkciją, žaidėjas pasirenka vieną iš trijų skrynių.
3 papildomos funkcijos: Papildoma Kalnakasybos funkcija, Nemokami sukimai ir
Monetų laimėjimai.

Papildoma Kalnakasybos funkcija





Kai aktyvuojama papildoma Kalnakasybos funkcija, žaidėjas kirtikliu po 1 iš 9 susirenka
kristalus.
Kiekvienas kristalas lygus tam tikram monetų laimėjimui.
Mažiausias ir didžiausias monetų laimėjimas sudarytas iš 50–500 monetų skaičiaus,
padauginto iš esamo statymo lygio.
Papildomos Kalnakasybos funkcijos veikimas baigiasi, kai surenkami visi kristalai arba

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

162




lūžta kirtiklis.
Kirtiklis gali lūžti bet kuriuo metu po trečio kristalo surinkimo.
Bendras monetų laimėjimas lygus visų surinkų monetų laimėjimų sumai.

Nemokami sukimai












Kai aktyvuojami Nemokami sukimai, žaidėjui suteikiama 10 Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu Veidrodžio simbolis gali pasirodyti ant 1, 2, ir 3 būgnų.
Kai Nemokamų sukimų metu 1 arba daugiau Veidrodžio simbolių pasirodo ant būgnų,
aktyvuojamas Veidrodinis pakartotinis sukimas.
Kai Nemokamų sukimų metu ant būgnų pasirodo Veidrodžio simboliai, jie pasikeičia į
Princesės arba Karalienės simbolius.
To paties tipo simboliai, į kuriuos pasikeitė Veidrodžio simbolis, Veidrodinio
pakartotinio sukimo metu pasilieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų.
Daugiau Papildomų sukimų suteikiama, jei 1 arba daugiau simbolių, į kuriuos pasikeitė
Veidrodžio simbolis, Veidrodinio pakartotinio sukimo metu vėl pasirodo ant būgnų.
Nemokamų sukimų metu Veidrodiniai pakartotiniai sukimai veikia taip pat, kaip ir
pagrindiniame žaidime (daugiau informacijos rasite žaidimo taisyklėse „Veidrodinio
pakartotinio sukimo“ skiltyje).
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.

Monetų laimėjimas


Jei laimimas monetų laimėjimas, žaidėjui suteikiamas monetų laimėjimas, kuris lygus
esamam statymui, padaugintam x15.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
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Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.
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Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.325 Žaidimas „Fairytale Legends: Hansel and Gretel“ („Legendiniai pasakų
veikėjai: Jonukas ir Grytutė“)
Žaidimo „Fairytale Legends: Hansel and Gretel“ („Legendiniai pasakų veikėjai: Jonukas
ir Grytutė“) taisyklės:



















Žaidimas „Fairytale Legends: Hansel and Gretel“ („Legendiniai pasakų veikėjai: Jonukas
ir Grytutė“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su Atsitiktinėmis ir
Papildomomis funkcijomis, Nemokamais sukimais, Sukrautais universaliaisiais
pakartotinais sukimais ir Universaliųjų simbolių pakeitimais.
Žaidimas žaidžiamas su 10 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis
monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant statymo lygio slankiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant monetos vertės slankiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Visi Papildomų ir Nemokamų sukimų įžangos ir pabaigos automatiškai baigiasi per 5
sekundes.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami iš eilės nuo bet kurios statymo eilutės vietos.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus papildomus simbolius.
Pagrindiniame žaidime Universalieji simboliai gali pasirodyti tik ant 2 ir 4 būgnų, o
Sukrautų universaliųjų pakartotinių sukimų metu ir ant 1 ir 5 būgnų.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Atsitiktinės funkcijos ir papildomos funkcijos žaidžiamos tuo pačiu statymo lygiu ir
monetos verte kaip ir lošimas, per kurį jos buvo aktyvuotos.
Pasibaigus atsitiktinėms ir papildomoms funkcijos, bendras šių funkcijų laimėjimas
pridedamas prie lošimo, kuris aktyvino funkcijas, laimėjimų.
Pagrindinio žaidimo ir Nemokamų sukimų metu simbolių rinkinys gali atsirasti bet kur
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ant būgnų.
Ant visų penkių būgnų yra papildomų pozicijų tam, kad kiekvieno naujo sukimo metu
jose pasirodytų bet koks atsitiktinis simbolis, išskyrus žaidimo logotipo ir
Universaliuosius simbolius.
Atsitiktinai pasirinktas simbolis matomas rinkinyje kiekvienos sukimo pradžioje.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Universaliųjų simbolių rinkinių pakartotiniai sukimai













Pagrindinio žaidimo metu Sukrauti universalieji simboliai gali pasirodyti ant 2 ir 4
būgnų, o Sukrautų universaliųjų pakartotinių sukimų metu ir ant 1 ir 5 būgnų. Sukrauti
universalieji simboliai gali uždengti visą būgną.
Kai Sukrauti universalieji simboliai pasirodo ir uždengia visą būgną, laimimas Sukrautas
universalusis sukimas.
Suteikiama daugiau Sukrautų universaliųjų sukimų, jei kitas simbolių rinkinys ant būgnų
pasirodo matomos ir uždengia visą būgną.
Sukrauti universalieji simboliai, kurie sukimo, aktyvavusio Sukrautą universalųjį
pakartotinį sukimą, metu uždengia visą būgną, lieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų ir
per Sukrautą universalųjį pakartotinį sukimą.
Sukrauti universalieji simboliai, kurie pasirodo už Universaliųjų simbolių neskaičiuojami
kaip matomi.
Kai nebėra matomų Sukrautų universaliųjų simbolių, kurie uždengia visą būgną, baigiasi
Sukrauti universalieji pakartotiniai sukimai.
Jokios Atsitiktinės ar Papildomos funkcijos negali būti aktyvuojamos Sukrautų
universaliųjų pakartotinių sukimų metu.
Jei pagrindiniame žaidime 3 Papildomi simboliai, aktyvuojantys Papildomas funkcijas, ir
Sukrauti universalieji simboliai, aktyvuojantys Sukrautą universalųjį pakartotinį sukimą,
pasirodo tuo pačiu metu, tada pirma žaidžiama Papildoma funkcija.
Sukrautų universaliųjų pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pirminio
sukimo laimėjimų.

Atsitiktinės funkcijos





3 atsitiktinės funkcijos: Stebuklingas fėjos sukimas, „Fairy Surprise“ ir Universalusis
fėjos sukimas.
Pagrindiniame žaidime atsitiktinės funkcijos aktyvinamos atsitiktinai.
Atsitiktinės funkcijos negali būti aktyvuojamos Sukrautų universaliųjų pakartotinių
sukimų arba Nemokamų sukimų metu.
Atsitiktinės funkcijos negali būti aktyvuotos tuo pačiu metu kaip papildoma funkcija.

Stebuklingas fėjos sukimas




Šios atsitiktinės funkcijos metu vienam sukimui 5–9 žaidimo logotipo simbolių grupė
pasirodo kaip būgnų perdengimas.
Grupė uždengia 3 būgnus, pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno.
Ant vidurinio būgno visuomet yra 3 žaidimo logotipo simboliai, o ant kairio ir dešinio po
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1–3 žaidimo logotipo simbolius.
Pirmasis grupės uždengtas būgnas pasirenkamas atsitiktinai.
Šios atsitiktinės funkcijos metu ant būgnų nėra Universaliųjų simbolių.

Atsitiktinė funkcija „Fairy Surprise“





Atsitiktinė Fėjos staigmenos funkcija yra aktyvuojama atsitiktinai, kai pagrindinio
žaidimo metu nenumatomas laimėjimas.
Po sukimo iš ant būgnų esančių simbolių atsitiktinai išrenkamas simbolis. Kiti simboliai,
pradedant nuo mažo laimėjimo simbolių, pavirsta pasirinktu simboliu, kol gaunamas
laimėjimas.
Naudojant šią funkciją, papildomi ir universalieji simboliai negali būti pasirinkti.

Universalusis fėjos sukimas







Šios funkcijos sukimo metu 2 pilnos Universaliųjų simbolių rinkinys gali atsitiktinai
atsirasti ant 1, 2, 4 arba 5 būgnų.
Kai sustoja būgnai ir išmokami laimėjimai, suteikiamas Sukrautų universaliųjų
pakartotinis sukimas.
Sukrauti universalieji simboliai, kurie sukimo, aktyvavusio Sukrautą universalųjį
pakartotinį sukimą, metu uždengia visą būgną, lieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų ir
per Sukrautą universalųjį pakartotinį sukimą.
Jei kiti Sukrauti universalieji simboliai pasirodo matomi ir uždengia visą būgną, pelnoma
papildomų Sukrautų universaliųjų pakartotinių sukimų.
Kai nebėra matomų Sukrautų universaliųjų simbolių, kurie uždengia visą būgną, baigiasi
Sukrauti universalieji pakartotiniai sukimai.

Papildomos funkcijos




3 papildomi simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgnų per pagrindinį žaidimą, aktyvina vieną
iš papildomų funkcijų.
Norėdamas aktyvuoti papildomą funkciją, žaidėjas pasirenka vieną iš trijų skrynių.
3 papildomos funkcijos: Saldainių trobelės papildoma funkcija, Nemokami sukimai ir
monetų laimėjimai.

Saldainių trobelės papildoma funkcija







Kai aktyvuojama Saldainių trobelės papildoma funkcija, žaidėjas renkasi 3 iš 15 objektų.
Kiekvienas objektas yra lygus tam tikram daugikliui. Daugiklio vertė neatskleidžiama.
Kai pasirenka 3 daugiklius, žaidėjas gali arba pasirinkti gauti vidutinę 3 daugiklių vertę,
arba vieną iš 3 prieš tai pasirinktų daugiklių.
Daugiklio vertė atskleidžiama po to, kai žaidėjas pasirenka.
Mažiausios ir didžiausios vertės daugikliai yra nuo x1,2 ir x120 ir yra dauginami iš
statymo sumos.
Pasibaigus Saldainių trobelės papildomai funkcijai statymo suma padauginama iš
pasirinkto daugiklio ir yra pridedama prie visų laimėjimų, laimėtų iš lošimo, kurio metu
aktyvuota Saldainių trobelės papildoma funkcija.
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Nemokami sukimai









Kai aktyvuojami Nemokami sukimai, žaidėjui suteikiama 10 Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Atliekant Nemokamus sukimus, 1 papildomas simbolis, kuris sustoja ant būgnų, suteikia
2 papildomus Nemokamus sukimus. 2 papildomi simboliai suteikia 4 papildomus
Nemokamus sukimus, o 3 papildomi simboliai suteikia 10 papildomų Nemokamų
sukimų.
Atliekant Nemokamus sukimus, papildomi simboliai gali būti matomi tik ant 1, 3 ir 5
būgnų.
Kai Nemokamų sukimų metu Sukrauti universalieji simboliai pasirodo ir uždengia 1, 2, 4
arba 5 būgnus, suteikiamas Sukrautas universalusis pakartotinas sukimas.
Sukrautų universaliųjų pakartotinių sukimų metu Papildomi simboliai ant būgnų
nepasirodo.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų, laimėtų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.

Monetų laimėjimas


Jei laimimas monetų laimėjimas, žaidėjui suteikiamas monetų laimėjimas, kuris lygus
esamam statymui, padaugintam x15.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.
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Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.
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Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.326 Žaidimas „Excalibur“ („Ekskaliburas“)
Žaidimo „Excalibur“ („Ekskaliburas“) taisyklės:

























„Excalibur“ („Ekskaliburas“) tai 5 būgnų ir 20 eilučių keliamonetis vaizdo lošimų
automatas su Universaliaisiais ir „Scatter“ simboliais.
Žaidžiama su 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–4 lygiais ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis pasirenkamas naudojant Statymo lygio rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. Suma
taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir Auksinius
universaliuosius simbolius.
Laimėjimai su įprastais Universaliaisiais simboliai padvigubinami, išskyrus laimėjimus
tik su Universaliaisiais simboliais.
Auksiniai universalieji simboliai pasirodo tik ant 3 būgno.
Auksiniai universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“, simbolius.
Už Auksinius universaliuosius simbolius išmokama x4 visų simbolių suma, išskyrus
įprastus Universaliuosius simbolius.
Tik Auksinių universaliųjų simbolių daugiklis taikomas statymo eilutės laimėjimams su
Universaliaisiais ir Auksiniais universaliaisiais simboliais, pasirodančiais laiminčioje
eilutėje.
Nemokamų sukimų metu statymo eilutės laimėjimai su Universaliaisiais ir Auksiniais
universaliaisiais simboliais dauginami iš Universaliojo daugiklio ir Nemokamų sukimų
daugiklio.
Už „Scatter“ simbolį išmokama suma susideda iš bendro statymo kartų skaičiaus,
padauginto iš daugiklio.
Monetų laimėjimai su „Scatter“ simboliais pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas, padaugintas iš išmokos.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
„Scatter“ simboliais.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 80€.

Nemokami sukimai
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Kai pagrindiniame žaidime 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo bet kur ant būgnų,
aktyvuojami Nemokami sukimai.
Kai nemokamų sukimų metu 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo bet kur ant
būgnų, aktyvuojami papildomi Nemokami sukimai.
Šie Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų metu laimėjimai trigubinami.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas
pridedamas prie visų laimėjimų, laimėtų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami
sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
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Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.327 Žaidimas „Emoji Planet“ („Emociukų planeta“)
Žaidimo „Emoji Planet“ („Emociukų planeta“) taisyklės:
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„Emoji Planet“ („Emociukų planeta“) tai 6 būgnų ir 5 eilių vaizdo lošimų automatas su
„Cluster Pays“ mechanizmu. Žaidime yra „Avalanche“ funkcija, Universalieji ir Lipnieji
universalieji simboliai bei 5 funkcijos: Bombos, Picos, Bučinuko, Raketos ir Dviejų
širdelių funkcijos.
Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (20 monetų lygiui) ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Už 5 arba daugiau simbolių grupę skiriamas prizas.
Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba
vertikaliai nuo jo esančiu simboliu.
Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai
išmokami atskirai.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Grupių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Grupių laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už grupę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Jei bendras sukimo laimėjimas viršija statymo lygį, padaugintą iš 100 000, sukimui
pasibaigus laimima būtent 100 000 kartų padauginta statymo lygio suma.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Funkcija „Avalanche“





Simboliai nesisuka, o sukrenta į vietas būgnuose.
Grupių laimėjimas aktyvuoja Laviną.
Simboliai laiminguose deriniuose sprogsta ir dingsta, palikdami laisvą vietą antrai
simbolių Lavinai, taip suteikiant jums galimybę padidinti laimėjimą.
Lavinos tęsiasi tol, kol nebėra laimėjimų.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur ant būgnų ir pakeisti visus simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu grupių laimėjimu.

Emociukų funkcijos





Žaidime yra 5 Emociukų matuokliai: Bombos, Picos, Bučinuko, Raketos ir Dviejų
širdelių.
Už kiekvieną sunaikintą simbolį atitinkamo emociuko matuoklyje užsipildo viena vieta.
Jei laimėjimui pelnyti sunaikinti Universalieji simboliai, atitinkamo, Universaliojo
simbolio pakeisto emociuko matuoklis nepasipildys.
Už kiekvieną kartą, kai Emociukų matuoklyje papildoma 12 vietų, vieną kartą,
aktyvuojama atitinkamo emociuko funkcija, kai nebėra laimingų kombinacijų. Lipdukas
ant kiekvieno Emociukų matuoklio nurodo, kiek kartų papildytas Emociukų matuoklis.
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Kiekvieno sukimo pabaigoje visi Emociukų matuokliai nustatomi į 0 poziciją.
Jei 2 arba daugiau Emociukų matuokliai užpildomi tuo pačiu metu, Emociukų funkcijos
aktyvuojamos tokia eile: Bombos, Picos, Bučinuko, Raketos ir Dviejų širdelių.
Emociukų funkcijoms nustojus veikti, visi jų laimėjimai pridedami prie visų lošimo,
kurio metu aktyvuotos Emociukų funkcijos, laimėjimų.
Bombos funkcija






Kai aktyvuojama Bombos funkcija, sunaikinami 8 ant būgnų esantys atsitiktiniai
simboliai ir už kiekvieną sunaikintą simbolį skiriamas atsitiktinis laimėjimas, 5–100
kartų padaugintas iš statymo lygio.
Simboliai, sunaikinti veikiant Bombos funkcijai, nepapildo Emociukų matuoklių.
Veikiant Bombos funkcijai Lipnieji universalieji simboliai negali būti sunaikinami.
Picos funkcija




Kai aktyvuojama Picos funkcija, atsitiktinai ant būgnų atsiranda atsitiktinio 3x3 simbolio,
išskyrus „Scatter“ simbolį, perdengimas.
Veikiant Picos funkcijai Lipnieji universalieji simboliai negali būti perdengti.
Bučinuko funkcija






Kai aktyvuojama Bučinuko funkcija, ant būgnų atsitiktinai atsiranda ir lieka 3 Lipniosios
universaliosios kortos.
Kiekviena Lipnioji universalioji korta turi 3 gyvybes. Kiekvieną kartą, kai Lipnioji
universalioji korta tampa vieno arba vienu metu daugiau nei vieno laiminčio derinio
dalimi, praranda gyvybę. Kai prarandamos 3 gyvybės, dingsta Lipnioji universalioji
korta.
Lipniosios universaliosios kortos gali pakeisti visus, išskyrus kitas Lipniąsias
universaliąsias kortas su mažiau nei 3 gyvybėmis.
Raketos funkcija





Kai aktyvuojama Raketos funkcija, ant ir virš vieno būgno atsiranda 10 Universaliųjų
simbolių rinkinys, kuri sukuria laimingą derinį.
Kiekvienos Lavinos metu nauji Universalieji simboliai iš rinkinio pasirodo ant būgnų iki
kol rinkinyje nebelieka Universaliųjų simbolių.
Veikiant Raketos funkcijai Lipnieji universalieji simboliai negali būti pakeisti
Universaliųjų simbolių.
Dviejų širdelių funkcija




Dviejų širdelių funkcija aktyvuojama tik tada, kai nebėra laimingų derinių ir Emociukų
funkcijų, kurias būtų galima aktyvuoti.
Kai aktyvuojama Dviejų širdelių funkcija, bendras laimėjimas padauginamas iš
matuoklio papildymo kartų skaičiaus.
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Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai
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Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.328 Žaidimas „Elements: The Awakening“ („Gamtos elementai: prabudimas“)
Žaidimo „Elements: The Awakening“ („Gamtos elementai: prabudimas“) taisyklės:










Žaidimo „Elements: The Awakening“ („Gamtos elementai: prabudimas“) tai 5 stulpelių,
3 eilių ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas su „Laiminga statymo eilutė paleis
„Avalanche“ funkcija ir 4 skirtingais Laisvojo kritimo režimais. Kiekvieno režimo
Universalieji simboliai skiriasi.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Pasirinkus DIDŽIAUSIĄ STATYMĄ, statoma ant didžiausio galimo statymo eilučių
skaičiaus ir esamos monetos vertės.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
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Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami, kai jie pasirodo iš eilės nuo kairiausio stulpelio iki
dešiniausio stulpelio.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 100€.

Funkcija „Avalanche“






Simboliai nesisuka, o sukrenta į vietas ant būgnų.
Laiminga statymo eilutė paleis „Avalanche“.
Simboliai laiminguose deriniuose sprogsta ir dingsta, palikdami laisvą vietą antrai
simbolių lavinai, taip suteikiant jums galimybę padidinti laimėjimą.
Laimėjimu Lavinų metu aktyvuotas Laisvojo kritimo režimas prasideda tada, kai nebėra
jokių laimėjimų ir baigiasi Lavinos funkcijos veikimas.
Lavinų matuoklis kiekvieno sukimo pradžioje būna tuščias.

Lavinų matuoklis




Lavinų matuoklio rodomas skaičius pagrindiniame žaidime padidėja vienetu po
kiekvieno vienas paskui kitą įvykstančio kritimo, kurio metu bent viena statymo eilute
laimima iki 4 Lavinų. Lavinų matuoklis rodo esamo lošimo svarbiausio elemento spalvą.
Lavinos tęsiasi kol nebėra laimėjimų. Lavinų matuoklis kiekvieno sukimo pradžioje būna
tuščias.

Energijos matuoklis








Pagrindiniame žaidime yra elementų Energijos matuoklis, kuris rodo svarbiausią žaidimo
elementą. Matuoklio skirsnis, kuriame yra daugiausia energijos, nurodo, kuris Laisvųjų
kritimų režimas įsijungs, jei bus aktyvuojami Laisvieji kritimai.
Energijos matuoklis padalintas į keturis skirsnius, po vieną kiekvienam elementui.
Skirsnis užsipildo, kai laimima statymo eilutė.
Lošimo metu arba, kai prasideda lošimas ir gaunama daug energijos iš vieno arba
daugiau laimingų elementų iš laimingo statymo eilučių derinio, mygtukas „Žaisti“
pasikeičia į Energijos matuoklį. Energijos matuoklis rodo esamo lošimo laimingo
elemento spalvą.
Jei 2 elementai suteikia vienodai energijos, Laisvojo kritimo režimas pasirenkamas
atsitiktinai.
Energijos matuoklis kiekvieno lošimo pradžioje būna tuščias.

Laisvieji kritimai


Kai pagrindinio žaidimo metu, lošime bet kur stulpeliuose iš eilės įvyksta 4 arba daugiau
Lavinų, aktyvuojamas vienas iš Laisvojo kritimo režimų.
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Laisvieji kritimai žaidžiami tokiame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos verte
kaip lošimas, kurio metu aktyvuoti Laisvieji kritimai.
4 atskiri Laisvųjų kritimų režimai pavadinti atitinkamai Ugnies audros, Oro audros,
Žemės audros ir Vandens audros režimais.
Kiekviename Laisvųjų kritimų režime yra unikali Universaliojo simbolio funkcija, kuri
gali pasirodyti stulpeliuose, ir su kuria yra šansas gauti didesnius laimėjimus.
Už kiekvieną Laisvojo kritimo režimą suteikiama 10 Laisvųjų kritimų.
Pasibaigus Laisviesiems kritimams, žaidimas grįžta į lošimą, per kurį Laisvieji kritimai
buvo aktyvuoti.
Pasibaigus Laisviesiems kritimams, bendras Laisvųjų kritimų laimėjimas pridedamas prie
visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Laisvieji kritimai.

Universalusis simbolis




Pagrindinio žaidimo metu Universalieji simboliai gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5
stulpeliuose ir gali pakeisti visus simbolius.
Pagrindiniame žaidime ir Laisvųjų kritimų metu visi Universalieji simboliai gali pakeisti
visus simbolius.
Pagrindiniame žaidime ir Laisvųjų kritimų metu visi Universalieji simboliai yra
išmokami aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje

Ugnies audros universalusis simbolis



Ugnies audros universalieji simboliai pasirodo 2, 3 ir 4 stulpeliuose žaidžiant Ugnies
audros režimu ir gali išsiplėsti ir į 1 bei 5 stulpelius.
Ugnies audros universalieji simboliai stulpeliuose gali išsiplėsti bet kuria kryptimi,
pakeisdami bet kuriuos du šalia esančius simbolius į Universaliuosius. Taip suteikimas
šansas laimėti daugiau.

Oro audros universalusis simbolis




Pirmojo Laisvojo kritimo metu 2 Oro audros universalieji simboliai atsitiktinai sukrenta į
stulpelius ir, kol žaidžiama Oro audros režimu, ten lieka.
Po pirmojo kritimo, kiekvieno kritimo arba lavinų metu Universalieji simboliai persikelia
į atsitiktines šalia esančias stulpelių pozicijas.
Universalieji simboliai stulpeliuose pasisuka prieš tai, kai persikelia į kitas pozicijas, taip
parodydami kryptį, kur persikels.

Žemės audros universalusis simbolis



Žemės audros universalieji simboliai gali atsirasti tik žaidžiant Žemės audros režimu 2, 3
ir 4 stulpeliuose.
Žemės audros universalieji simboliai lieka stulpeliuose, iki kol tampa vienos ar daugiau
laiminčių statymo eilučių arba trijų lavinų dalimi, arba iki kol nebėra laimėjimų.

Vandens audros universalusis simbolis
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Vandens audros universalieji simboliai gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 stulpeliuose žaidžiant
Vandens audros režimu.
Vandens audros universalusis simbolis yra Išplečiamas universalusis simbolis ir
išsiplečia vertikaliai, uždengdamas visą stulpelį ir pakeisdamas simbolius
Universaliaisiais.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai


Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
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sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.329 Žaidimas „EggOMatic“ („Kiaušiniomatas“)
Žaidimo „EggOMatic“ („Kiaušiniomatas“) taisyklės:





„EggOMatic“ („Kiaušiniomatas“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių vaizdo lošimų
automatas su Universaliaisiais simboliais, Nemokamais sukimais ir 4 skirtingų funkcijų
kiaušiniais: Išsiplečiančiuoju universaliuoju, Nemokamo sukimo, Monetų laimėjimo ir
Staigmenos kiaušiniais.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
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Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai taikomi tik statymo eilutės ir Monetų laimėjimų kiaušinių
laimėjimams.
Jei vienu metu laimima daugiau nei vienu kiaušiniu, laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

„EggOMatic“ ir konvejerio juosta















„EggOMatic“ žaidime yra kiaušinių daviklis, pakrautas su skirtingų savybių kiaušiniais:
Išsiplečiantis universalusis, Nemokamo sukimo, Monetų laimėjimo ir Staigmenos.
Funkcija, esanti kiaušinyje, kuris yra ant konvejerio juostos virš būgnų, aktyvuojama, kai
ant būgnų pasirodo Universalusis simbolis.
Išsiplečiantis universalusis kiaušinis paverčia visus šalia ir įstrižai nuo jo esančius
simbolius į Universaliuosius. Šie paversti simboliai neaktyvuoja funkcijų kiaušinių, kurie
yra virš jų ant konvejerio juostos.
Nemokamo sukimo kiaušiniai aktyvuoja ant kiaušinio pavaizduotą Nemokamų sukimų
skaičių.
Monetų laimėjimo kiaušiniai prie bendro statymo eilutės laimėjimo prideda monetų
laimėjimus.
Laimėjimai su Monetų laimėjimo kiaušiniais yra lygūs vertei, nurodytai ant kiaušinio.
Staigmenos kiaušinyje yra kitos funkcijos kiaušinis.
„EggOMatic“ kiaušinių daviklis yra būgnų dešinėje pusėje, o konvejerio juosta yra tiesiai
virš būgnų.
Žaidimo pradžioje konvejerio juosta yra tuščia.
Su kiekvienu sukimu ant konvejerio juostos, virš dešiniausio būgno, iš „EggOMatic“
dalytuvo gali pasirodyti atsitiktinis funkcijos kiaušinis.
Kiekvienu vienas po kito tokiame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos verte
atliekamu sukimu kiaušinis ant konvejerio juostos pajudinamas per vieną būgną į kairę.
Jei esamas statymas padidinamas ir pasukama, visi ant konvejerio juos tos esantys
kiaušiniai pašalinami.
Ant konvejerio juostos vienu metu gali pasirodyti daugiausia 5 kiaušiniai.

Universalieji ir Išsiplečiantys universalieji




Universalieji simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno ir pagrindinio žaidimo bei
Nemokamų sukimų metu gali pakeisti visus simbolius.
Universalieji ir Išsiplečiantys universalieji simboliai gali pakeisti aukščiausią galimą
laimingą derinį statymo būdui.
Pagrindinio žaidimo ir Nemokamų sukimų metu Išsiplečiantys universalieji simboliai
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aktyvuojami, kai Išsiplečiantis universalusis kiaušinis užkrenta ant įprasto Universaliojo
simbolio, esančio ant būgno, ir pakeičia visus, išskyrus Universaliuosius simbolius.
Išsiplečiantys universalieji simboliai pakeičia visus šalia ir įstrižai nuo jų esančius
simbolius į papildomus Universaliuosius simbolius.

Nemokami sukimai











Kai Nemokamų sukimų kiaušiniai ant konvejerio juostos pasirodo tiesiai virš
Universaliojo simbolio, aktyvuojami Nemokami sukimai.
Pradėjus veikti Nemokamų sukimų funkcijai iš „EggOMatic“ dalytuvo ant konvejerio
juostos pasirodo 4 kiaušiniai. Penktasis kiaušinis pridedamas, kol sukasi būgnai.
Kito ir kiekvieno po jo atliekamo sukimo metu ant konvejerio juostos pasirodo naujas
kiaušinis. Taigi kiaušiniai visuomet juda konvejerio juosta.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Nemokamų sukimų metu Papildomi nemokami sukimai aktyvuojami, kai Nemokamų
sukimų kiaušinį nuo konvejerio juostos surenka tiesiai po juo pasirodęs Universalusis
simbolis. Ant būgnų Universalusis kiaušinis pasirodo atsitiktinai.
Papildomi nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų.
BENDRO LAIMĖJIMO laukelyje įtraukti visi pagrindinio žaidimo ir Nemokamų
sukimų laimėjimai.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino
nemokamus sukimus. Konvejerio juosta vėl tampa tokia, kokia buvo, kai aktyvuoti
Nemokami sukimai.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
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Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.
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Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.330 Žaidimas „Dracula“ („Drakula“)
Žaidimo „Dracula“ („Drakula“) taisyklės:
















„Dracula“ („Drakula“) tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 eilučių vaizdo lošimų automatas su
Nemokamais sukimais, Universaliaisiais, sukrautais ir Sukrautais universaliaisiais
simboliais bei Šikšnosparnio funkcija.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. Suma
taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.
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Universalieji ir Sukrauti universalieji






Pagrindinio žaidimo metu Universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur tik ant 2, 3 ir 4
būgnų ir gali pakeisti visus simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Nemokamų sukimų metu Sukrauti universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur ant 3
būgno ir gali būti visiškai arba dalinai matomi, priklausomai nuo to, kaip sustoja būgnas.
Sukrauti universalieji simboliai gali pakeisti visus simboliu, taip pat ir Šikšnosparnio
simbolius ir yra išmokami aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje.
Šikšnosparnio simboliai, perdengiantys Sukrautus universaliuosius simbolius pradingsta,
kai būgnai sustoja, ir atidengia Sukrautus universaliuosius simbolius.

Nemokami sukimai











Kai pagrindiniame žaidime vienu metu ant 2 būgno pasirodo visiškai matomas sukrautas
Drakulos simbolis, o ant 4 būgno – visiškai matomas sukrautas Damos simbolis,
aktyvuojami 10 Nemokamų sukimų.
Kai Nemokamų sukimų metu ant 3 būgno pasirodo visiškai matomas Sukrautas
universalusis simbolis, aktyvuojami 2 papildomi Nemokami sukimai.
Už bet kurią simbolių dalį, įtrauktą į laimingą statymo eilutę, išmokamas laimėjimas.
Papildomi nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Jeigu pagrindiniame žaidime aktyvuota Šikšnosparnio funkcija, negalima laimėti
Nemokamų sukimų.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino
nemokamus sukimus.

Šikšnosparnio funkcija







Šikšnosparnio funkcija pagrindiniame žaidime aktyvuojama atsitiktinai ir per sukimą gali
būti aktyvuojama tik vieną kartą.
Šikšnosparnio funkcija pasirodo kiekvieno Nemokamo sukimo metu ir yra aktyvuojama
tik kartą per sukimą.
Kai aktyvuota Šikšnosparnio funkcija, atskris ir bet kur ant besisukančių būgnų nutūps
atsitiktinis šikšnosparnių skaičius grupe perdengdami būgnus.
Pagrindiniame žaidime šikšnosparnių kiekis 4–12, o nemokamų sukimų metu 4–20.
Kai šikšnosparniai nusileidžia ant būgnų, visi grupės šikšnosparniai pasiverčia į tą patį
atsitiktinį aktyvų simbolį, įskaitant ir Universalųjį simbolį.
Jei atskrenda 20 šikšnosparnių, visi būgnai būna pripildyti šikšnosparniais.
Pagrindinis žaidimas
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Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai


Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
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Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.331 Žaidimas „Dead or Alive“ („Gyvi ar mirę“)
Žaidimo „Dead or Alive“ („Gyvi ar mirę“) taisyklės:












„Dead or Alive“(„Gyvi ar mirę“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 9 statymo eilučių keliamonetis
vaizdo lošimų žaidimas su „Scatter“ laimėjimais, Nemokamais sukimais, Universaliųjų
simbolių pakeitimais ir Lipniąja universaliąja funkcija Nemokamų sukimų metu.
Žaidžiama 9 statymo eilutėmis ir 1–4 statymo lygiais.
Sukimo mygtukas paleidžia žaidimą esamu statymo lygiu.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
„Scatter“ simbolis nepasirodo Nemokamų sukimų metu.
„Scatter“ laimėjimai išmokami nepriklausomai nuo laimingų statymo eilučių.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas , padaugintas iš išmokos.
„Scatter“ ir Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės
laimėjimų.
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Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 18€.

Nemokami sukimai





Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Visi Nemokamų sukimų laimėjimai, įskaitant ir pakartotinus Nemokamus sukimus,
išmokami dvigubai.
Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant būgnų pasirodo 3 arba daugiau Nemokamų
sukimų simbolių, aktyvuojama 12 Nemokamų sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas
pridedamas prie visų laimėjimų iš lošimo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.

Lipnioji universalioji korta








Nemokamų sukimų metu Universalieji simboliai tampa Lipniaisiais universaliaisiais
simboliais.
Lipnieji universalieji simboliai išlaiko savo pozicijas ant būgnų visą Nemokamų sukimų
sesiją.
Tik kai Nemokamų sukimų metu ant visų būgnų pasirodo vienas ar daugiau Lipniųjų
universaliųjų simbolių, aktyvuojami papildomi 5 Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pabaigoje Lipnieji universalieji simboliai, esantys ant būgnų, nėra
pernešami į pagrindinį žaidimą.
Nemokamų sukimų sesijos prasideda su nuliu Lipniųjų universaliųjų simbolių.
Pakartotinų Nemokamų sukimų metu Lipnieji universalieji simboliai neaktyvuoja kitos
Nemokamų sukimų sesijos.
Nemokami sukimai gali būti pakartoti tik kartą per Nemokamų sukimų sesiją.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos
jų funkcijos.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
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Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.
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Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.332 Žaidimas „Copy Cats“ („Katės“)
Žaidimo „Copy Cats“ („Katės“) taisyklės:














„Copy Cats“ („Katės“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 25 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų
automatas su Nemokamais sukimais, Universaliųjų simbolių pakeitimais, Papildomais,
Sukrautais ir Sukrautais universaliaisiais simboliais bei „Copy Cats“ funkcija.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurį galima statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 125€.

„Copy Cats“ funkcija


Yra keturi skirtingi katės simboliai: raudona, rožinė, mėlyna ir auksinė katės. Auksinė
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katė reiškia Universalųjį simbolį.
Pagrindiniame žaidime pilna bet kokių katės simbolių rinkinys arba Sukrauti universalieji
simboliai, dengiantys visas 1 būgno pozicijas, aktyvuoja „Copy Cats“ funkciją. Sukrautas
simbolis, tai simbolis, kuris dengia 3 būgno pozicijas.
Kai aktyvuota „Copy Cats“ funkcija, visi katės simboliai, pasirodantys tik ant 2, 3, 4 ir 5,
pasikeičia į tokį patį katės simbolį kaip tas, kuriuo buvo aktyvuota ši funkcija.
Kito sukimo pradžioje visi katės simboliai sugrįžta į jų tikrąjį pavidalą.

Nemokami sukimai









Kai pagrindiniame žaidime bet kur tik ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodo 3 Papildomi simboliai,
aktyvuojama 10 Nemokamų sukimų.
3 Papildomi simboliai = 10 Nemokamų sukimų
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Kai Nemokamų sukimų metu bet kur tik ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodo 3 Papildomi
simboliai, aktyvuojama 10 papildomų Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu ant 1 būgno nebūna katės simbolių, išskyrus auksinę katę
(Universalųjį simbolį).
Per Nemokamus sukimus galima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.

Universalusis simbolis





Nemokamų sukimų metu visas 1 būgno pozicijas dengiantis visiškai Sukrautas
universalusis simbolis aktyvuoja „Copy Cat“ funkciją ir visi kačių simboliai pavirsta
Universaliaisiais simboliais. Sukrautas universalusis simbolis yra Universalusis simbolis,
kuris dengia 3 būgno pozicijas.
Kito sukimo pradžioje visi katės simboliai sugrįžta į jų tikrąjį pavidalą.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Papildomus simbolius.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
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Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
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Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.333 Žaidimas „Spiñata Grande“ („Milžiniška besisukanti pinjata“)
Žaidimo „Spiñata Grande“ („Milžiniška besisukanti pinjata“) taisyklės:














„Spiñata Grande“ („Milžiniška besisukanti pinjata“) tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 statymo
eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime yra Milžiniškų simbolių, Mini automato
funkcija, sukrautų simbolių, Nemokamų sukimų ir Milžiniškų Universaliųjų simbolių.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygiais (20 monetų
vienam lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Visi laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su „Scatter“
simboliais.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

Simbolių rinkiniai


Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant nemokamus sukimu visi simboliai ant būgnų
pasirodo kaip sukrauti, išskyrus Milžiniškus simbolius.
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Milžiniški simboliai






Pagrindiniame žaidime visi simboliai pasirodo kaip Milžiniški. Milžiniškas simbolis, tai
simbolių blokas, kurį sudaro 2x2 arba 3x3 simboliai ir kuris gali pasirodo bet kur ant
būgnų, juos perdengia ir sukasi atskirai.
Milžiniškas simbolis visiškai arba dalinai rodomas priklausomai nuo to, kaip sustoja
būgnas, tačiau eilėje visada rodomas visas.
Nemokamų sukimų metu vienintelis Milžiniškas simbolis yra Papildomas milžiniškas
simbolis ir Milžiniškas universalusis simbolis ir 3x3 Gyvūnų pinjata simboliai.
Už bet kurią Milžiniško simbolio dalį, įtraukta į laimingą statymo eilutę, išmokamas
laimėjimas.

Milžiniška universalioji




Milžiniška universalioji, tai 3x3 simbolių blokas, kuris gali pasirodyti tik Nemokamų
sukimų metu ant 3 vidurinių būgnų.
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Papildomus milžiniškus simbolius.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.

Papildomas milžiniškas simbolis



Papildomas milžiniškas simbolis, tai 3x3 simbolių blokas ir pagrindinio žaidimo bei
Nemokamų sukimų metu gali atsirasti bet kur ant būgnų.
Jei visas arba dalis Papildomo milžiniško simbolio pasirodo ant būgnų po sukimo, šis
simbolis pavirsta į Mini automatą.

Mini automato funkcija












Ta Papildomo milžiniško simbolio dalis, kuri pasirodo ant būgnų po sukimo, pavirsta į 3,
6 arba 9 atskirus Mini automato simbolius.
Šie simboliai sukasi atskirai.
Pagrindiniame žaidime Mini automatas sudarytas iš skirtingų „Scatter“, Nemokamų ir
Papildomų sukimų simbolių bei 3 skirtingų Monetos simbolių.
Bronzinės monetos simbolis = 20 monetų laimėjimų
Sidabrinės monetos simbolis = 40 monetų laimėjimų
Auksinės monetos simbolis = 80 monetų laimėjimų
Mini automatas sukasi kartą. Po sukimo visi monetų laimėjimai pridedami prie bendro
laimėjimo.
Jei sukant Mini automatą pasirodo 3 Nemokamų sukimų simboliai, pagrindiniame
žaidime aktyvuojami Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu Mini automate gali pasirodyti tik Papildomo sukimo „Scatter“
ir Bronzinės monetos simboliai.
Už kiekvieną Papildomo sukimo simbolį, kuris pasirodo Mini automate, laimimas vienas
papildomas Nemokamas sukimas.
Monetų laimėjimai padauginami iš statymo lygio.
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Nemokami sukimai








Už 3 Nemokamo sukimo simbolius suteikiami 5 Nemokami sukimai. Už kiekvieną
Papildomą simbolį suteikiamas 1 papildomas Nemokamas sukimas.
Jei Nemokamų sukimų metu aktyvuojama Mini automato funkcija, galima laimėti
papildomų Nemokamų sukimų.
Papildomi nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino
nemokamus sukimus.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
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Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.
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2.334 Žaidimas „Butterfly Staxx“ („Drugelių rinkinys“)
Žaidimo „Butterfly Staxx“ („Drugelių rinkinys) taisyklės:















„Butterfly Staxx“ („Drugelių rinkinys“) tai 5 būgnų, 4 eilių, 40 eilučių (fiksuotų) vaizdo
lošimas su Universaliaisiais simboliais, Pakartotiniais sukimais ir Drugelių sukimais.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygiais (20 monetų
vienam lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų statymo skaičius 2 statymo eilutėms.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mažiausia statymo suma: 0,2€.
Didžiausia statymo suma: 400€.

Universalusis simbolis



Pagrindinio žaidimo ir pakartotinių sukimų metu Universalieji simboliai gali pasirodyti
bet kur ant būgnų ir gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje.
Pakartotiniai sukimai












Kai Drugelių simbolių rinkinys pasirodo ir uždengia visą būgną, aktyvuojami
pakartotiniai sukimai.
Visi Drugelio simboliai nuskrenda į kairiausią iki tol Drugelio neužimtą poziciją ant to
paties būgno ir lieka ten tol, kol baigiasi papildomi sukimai.
Prieš tai, kai prasideda Papildomi sukimai, išmokami visi lošimo, kurio metu aktyvuoti
Papildomi sukimai, statymo eilutės laimėjimai.
Už visus Drugelio simbolius, Papildomo sukimo metu visiškai pasirodžiusius ant būgnų,
po nuskridimo į kairiausią iki tol Drugelio neužimtą poziciją toje pačioje eilėje,
suteikiamas kitas Papildomas sukimas ir jie lieka ant būgnų iki kol baigiasi Papildomas
sukimas.
Drugelių simboliai, pasirodantys už Drugelio simbolių nėra skaičiuojami kaip matomi.
Kai pakartotinio sukimo metu daugiau jokie Drugelio simboliai nenusileidžia ant būgnų
taip, kad būtų matomi, Papildomi sukimai baigiasi ir išmokami visi statymo eilutės
laimėjimai.
Visi Papildomi sukimai pridedami prie visų pirminio sukimo laimėjimų.
Drugelio sukimai ir Pakartotiniai sukimai negali būti aktyvuojami tuo pačiu metu.
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Drugelio sukimai


Kai pagrindiniame žaidime 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo bet kur ant būgnų,
aktyvuojami Drugelio sukimai.
3 „Scatter“ simboliai = 5 Drugelio sukimai
4 „Scatter“ simboliai = 6 Drugelio sukimai
5 „Scatter“ simboliai = 7 Drugelio sukimai











Drugelio sukimų metu ant būgnų gali pasirodyti tik Kokono simboliai.
Kokono simboliai gali būti aktyvūs arba ne. Aktyvūs Kokono simboliai, kurie pasirodo ir
būna matomi ant būgnų, pasiverčia į Drugelio simbolius.
Visi Drugelio simboliai skrenda į kairiausią iki tol Drugelio neužimtą poziciją toje
pačioje eilėje, visi statymo eilutės laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo, o
Drugelio simboliai lieka ant būgno iki kol baigiasi Drugelių sukimai.
Drugelio sukimų metu galima laimėti papildomų Drugelio sukimų.
Drugelių sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos verte
kaip ir lošimas, kuriame aktyvuoti Drugelio sukimai.
Drugelio sukimų pabaigoje visi Drugelio sukimų laimėjimai pridedami prie visų lošimo,
kuriame aktyvuoti Drugelio sukimai, laimėjimų.
Drugelio sukimų pabaigoje grįžtama į lošimą, kurio metu aktyvuoti Drugelio sukimai.
Drugelio sukimai ir Pakartotiniai sukimai negali būti aktyvuojami tuo pačiu metu.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neeidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neeidami į nustatymų
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meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.335 Žaidimas „Bollyvood Story“ („Bolivudo istorija“)
Žaidimo „Bollyvood Story“ („Bolivudo istorija“) taisyklės:















„Bollywood Story“ („Bolivudo istorija“) tai 5 būgnų, 3 eilių ir 9 statymo eilučių vaizdo
lošimų automatas. Žaidžiama su Universaliaisiais slankiojančiais simboliais ir
Nemokamais sukimais.
Žaidžiama 9 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetų
vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Mažiausia statymo suma: 0,09€.
Didžiausia statymo suma: 90€.

Universalieji slankiojantys simboliai




Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu laimėjimo deriniu
statymo eilutėje.
Per kiekvieną pagrindinio žaidimo ir Nemokamų sukimų sukimus ant įprastų simbolių
pasirodo Universalūs slankiojantieji simboliai ir įprastus paverčia Universaliaisiais. Vis
dėlto, tik Universalūs simboliai, esantys laimingoje statymo eilutėje, laikomi
Universaliaisiais simboliais.
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Kiekvieno pagrindinio žaidimo sukimo metu pasirodo 2–4 Universalieji slankiojantys
simboliai.
Kiekvieno Nemokamo sukimo metu pasirodo 3–6 Universalieji slankiojantys simboliai.
Jei Universalusis slankiojantis simbolis pasirodo ant „Scatter“ simbolio, abu simboliai
ant būgno išlieka aktyvūs: 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių vis tiek aktyvuoja
Nemokamus sukimus, o Universalūs slankiojantys simboliai vis tiek gali keisti visus,
išskyrus „Scatter“, simbolius,

Nemokami sukimai










3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, pagrindiniame žaidime ir per Nemokamus sukimus
atsirandančių bet kur ant būgno, aktyvuoja Nemokamus sukimus.
3 „Scatter“ simboliai = 10 Nemokamų sukimų
4 „Scatter“ simboliai = 20 Nemokamų sukimų
5 „Scatter“ simboliai = 30 Nemokamų sukimų
Papildomi Nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų
Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per
lošimą, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per Nemokamus sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš lošimo, kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino
Nemokamus sukimus.

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
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būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neeidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neeidami į nustatymų
meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.
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Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.336 Žaidimas „Blood Suckers II“ („Vampyrai II“)
Žaidimo „Blood Suckers II“ („Vampyrai“) taisyklės:
















„Blood Suckers II“ („Vampyrai II“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su
Universaliųjų simbolių pakeitimais, Kraujo rožės nemokamais sukimais, Paslėpto lobio
papildomu žaidimu ir dviem papildomomis „Shot“ ir „Scatter“ funkcijomis.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. Suma
taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus „Scatter“ simbolių ir
tuos laimėjimus, kurie pelnomi Paslėpto lobio papildomo žaidimo metu.
Mažiausia statymo suma: 0,25€.
Didžiausia statymo suma: 250€.
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Universalusis simbolis




Universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime ir Kraujo
rožės nemokamų sukimų metu. Šie simboliai gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ ir
Papildomus simbolius.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje
Atsitiktinės funkcijos



Pagrindinio žaidimo metu viena iš dviejų Papildomų funkcijų gali būti atsitiktinai
aktyvuota: papildoma „Shot“ arba papildoma „Scatter Shot“ funkcija.
„Scatter Shot“ funkcija



„Scatter Shot“ funkcija gali būti aktyvuojama, jei ant būgnų pasirodo du „Scatter“
simboliai. Jei aktyvuojama „Scatter Shot“ funkcija, galima gauti vieną papildomą
„Scatter“ simbolį ir taip aktyvuoti 10 Kraujo rožės nemokamų sukimų, o už visus
vidutinio laimėjimo simbolius, esančius ant būgnų, suteikiamas monetų laimėjimas, 10–
100 kartų padaugintas iš statymo lygio.
Papildoma „Shot“ funkcija




Jei papildoma „Shot“ funkcija aktyvuojama, skiriamas vienas Papildomas 1, 2 arba 3
būgną perdengiantis simbolis.
Visi Papildomų funkcijų laimėjimai pridedami prie visų statymo linijos laimėjimų.

Kraujo rožės nemokami sukimai











Kai pagrindinio žaidimo metu 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių atsiranda bet kur ant
būgnų, aktyvuojama 10 Kraujo rožės nemokamų sukimų. Kai kraujo rožės nemokamų
sukimų metu 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių atsiranda bet kur ant būgnų, aktyvuojama
10 papildomų Kraujo rožės nemokamų sukimų.
Už 2 arba daugiau pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiradusius „Scatter“
simbolius skiriamas monetų laimėjimas.
Už „Scatter“ simbolius išmokama vertė, padauginta iš statymo lygio.
Išmokamas tik didžiausias per visą sukimo laiką pelnytas „Scatter“ laimėjimas.
Laimėti papildomi Kraujo rožės nemokami sukimai automatiškai pridedami prie turimų
Kraujo rožės nemokamų sukimų.
Kraujo rožės nemokamų sukimų metu visi statymo eilutės ir „Scatter“ laimėjimai
padauginami iš x3 daugiklio.
Kraujo rožės nemokami sukimai žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia
monetos verte, kaip ir lošimas, kurio metu aktyvuoti Kraujo rožės nemokami sukimai.
Kraujo rožės nemokamų sukimų pabaigoje bendras, jų metu, laimėjimas pridedamas prie
visų lošimo, kurio metu aktyvuoti Kraujo rožės nemokami sukimai, laimėjimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į lošimą, kuris aktyvino
Nemokamus sukimus.
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Paslėpto lobio papildomas žaidimas
















Kai pagrindiniame žaidime bet kur ant vienas šalia kito esančių būgnų, pradedant
kairiausiu, pasirodo 3 arba daugiau Papildomų simbolių, aktyvuojamas Paslėpto lobio
papildomas žaidimas.
Jei Paslėpto lobio papildomas žaidimas aktyvuojamas 4 Papildomais simboliais, visi šio
žaidimo metu pelnyti monetų laimėjimai dvigubinami. Jei Paslėpto lobio papildomas
žaidimas aktyvuojamas 5 Papildomais simboliais, visi šio žaidimo metu pelnyti monetų
laimėjimai trigubinami.
Paslėpto lobio papildomas žaidimas – tai „Pick and Click“ tipo lobio ieškojimo žaidimas,
susidedantis iš 5 lygių. Kiekviename lygyje yra 5 pasirinkimai.
Žaidėjas renkasi karstus ir skrynias, kuriuose gali rasti monetų laimėjimų, Rakto simbolį,
„Scatter“ simbolį arba Demoną.
Monetų laimėjimai, pelnyti Paslėpto lobio papildomo žaidimo metu, išskyrus Didįjį lobo
laimėjimą, yra padauginami iš statymo lygio ir jiems taikomo daugiklio.
Jei randamas rakto simbolis, žaidėjas perkeliamas į kitą lygį. Jei rakto simbolis randamas
paskutiniame lygyje, žaidėjas laimi Didįjį lobio laimėjimą kurį sudaro iš statymo lygio
padauginta 1000 monetų sumą.
Jei randamas „Scatter“ simbolis, jis pasiimamas. Jei Paslėpto lobio papildomo žaidimo
metu būna surinkti 3 „Scatter“ simboliai, aktyvuojama 10 Kraujo rožės nemokamų
sukimų.
Jei randamas Demonas, Paslėpto lobio papildomas žaidimas baigiasi.
Didžiausias šiame žaidime pelnomas monetų laimėjimas yra 16 750.
Monetų išmokos vertės apskaičiuojamos pagal 1 statymo lygį.
Paslėpto lobio papildomo žaidimo pabaigoje bendras žaidimo laimėjimas pridedamas
prie visų lošimo, kuriame aktyvuotas Paslėpto lobio papildomas žaidimas, laimėjimų.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neidami į nustatymų meniu.

Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
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Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.337 Žaidimas „Blackjack“ („Juodasis Džekas“)
Žaidimo „Blackjack“ („Juodasis Džekas“) taisyklės:





















„Blackjack“ („Juodasis Džekas“) žaidžiamas su 3 sritimis ir 6 standartinėmis 52 kortų
malkomis (be džokerių).
Žaidimo tikslas yra surinkti ranką, kurios vertė lygi 21 arba yra arčiau šio skaičiaus nei
krupjė ranka, tačiau neviršyti 21.
Kortos su skaičiais (2–10) skaičiuojamos pagal ant jų esantį skaičių, tūzai skaičiuojami
kaip 1 arba 11, o karaliai, karalienės ir berneliai skaičiuojami kaip 10.
4 rūšių simboliai neturi jokios reikšmės.
Žaidime veikia kompiuterinis krupjė. Krupjė išdalijamos dvi kortos, o žaidėjui išdalijama
po dvi kortas kiekvienoje sekcijoje.
Žaidėjo kortos dalijamos atverstos, o iš krupjė kortų tik viena rodoma atversta.
Žaidėjas gali nuspręsti imti, padvigubinti, atskirti arba sustoti.
Pagal tai, kokias kortas turi žaidėjas ir krupjė, galima taip pat atskirti papildomai, imti
„lygius pinigus“ arba apsidrausti.
Jei nusprendžiate imti, padvigubinti arba atskirti, kita arba kitos išdalytos kortos
skaičiuojamos pagal sprendimą.
Kai nusprendžiate sustoti arba kai ranka pralošia, kitos išdalytos kortos automatiškai
skaičiuojamos kaip kita jūsų arba krupjė ranka, priklausomai nuo to, kuria jūs žaidžiate.
Lošimas baigiasi, kai krupjė užbaigia savo ranką.
Kiekvienam lošimui iš naujo išmaišomos kortos.
Jei jūsų ranka arčiau 21 nei krupjė ranka ir neviršijate 21, jūs laimite.
Jei krupjė ranka arčiau 21 ir neviršija šio skaičiaus, jūs pralaimite.
Krupjė, surinkęs 16 ar mažesnės vertės ranką, privalo tęsti ir sustoti, kai surenka 17 arba
didesnės vertės ranką.
Jei krupjė ir žaidėjo rankos vienodos vertės, tai laikoma stūmimu ir žaidėjui grąžinamas
jo statymas.
Jei jūsų rankos vertė yra 22 arba daugiau, pralaimite, kad ir kokios vertės yra krupjė
ranka.
Automatiškai sustojama, kai jūsų ranka verta 21.
Mažiausia statymo suma: 10€.
Didžiausia statymo suma: 100 000€.

„Blackjack“ kombinacija
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Jei surenkama ranka iš 10 vertos kortos, tai yra bet kokio simbolio skaičiaus 10,
karaliaus, karalienės arba bernelio kortos, ir tūzo kombinacija, tai vadinama „Blackjack“
ranka.
Už „Blackjack“ ranką išmokama santykiu 3:2.
„Blackjack“ ranka visuomet laimima prieš bet kokią 21 vertės ranką.

Draudimas




Jei pirma krupjė korta yra tūzas, jūs galite apsidrausti.
Draudimas kainuoja pusę pirmo statymo kainos, ir jei krupjė surenka „Blackjack“ ranką,
jums išmokama santykiu 2:1.
Jei apsidraudžiate ir krupjė nesurenka „Blackjack“ rankos, prarandate draudimo statymą.

„Lygūs pinigai“



Jei surenkate „Blackjack“ ranką, o matoma krupjė korta yra tūzas, galite pasiimti „lygius
pinigus“.
„Lygūs pinigai“ išmokami santykiu 1:1

Atskyrimas







Jei pirmos dvi jūsų surinktos kortos yra vienodos vertės, jas galite padalyti į dvi atskiras
rankas.
Vieną ranką galima atskirti vieną kartą.
Po atskyrimo turite padvigubinti savo statymą ir viena po kitos žaisti dviem rankomis.
Atskyrus tūzus kiekvienai atskirai rankai gausite tik po vieną papildomą kortą.
Visoms atskirtoms rankoms, išskyrus atskirtus tūzus, galite imti kelis kartus.
Tūzas ir 10 verta korta atskirtoje rankoje bus skaičiuojama kaip 21 vertės ranka, ne kaip
„Blackjack“ kombinacija.

Dvigubinti




Gavę pirmas dvi kortas galite padvigubinti statymą (išskyrus atvejį, kai padalyti du
tūzai).
Pirminis statymas padidinamas tokia pat suma.
Po padvigubinimo jums išdalijama dar viena korta, o tada ranka automatiškai
sustabdoma.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos
jų funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
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Pasirinkite žetoną, spustelėkite statymo sritį ir atlikite statymą.
Kiekvieną kartą spustelėjus apskritime statymo srityje pridedamas
dar vienas pasirinktos vertės žetonas.
Išvalyti
Spustelėkite ir nuo stalo pašalinkite visus statymus.

Anuliuoti
Spustelėkite ir anuliuokite paskutinį statymą.

Dvigubinti
Spustelėję padvigubinkite statymą ir gaukite vieną papildomą kortą.
Atskirti
Spustelėję atskirkite ranką į dvi skirtingas rankas ir padvigubinkite
pradinį statymą.
Dalyti
Spustelėkite ir pradėkite naują lošimą.
Jums ir krupjė bus išdalyta po 2 kortas. Krupjė gauta pirma korta
atversta, o antra užversta.
Jei pirmoji korta verta 10 (yra skaičiaus 10 korta, bernelis, karalienė
arba karalius), krupjė patikrina užverstą kortą.
Ne
Spustelėkite ir atsisakykite apsidrausti arba imti „lygius pinigus“,
kai tai siūloma pagal jūsų ranką.
Ne viskam
Spustelėkite ir iš karto atsisakykite apsidrausti arba imti „lygius
pinigus“ už visas rankas
Taip
Spustelėkite ir sutikite apsidrausti arba imti „lygius pinigus“, kai tai
siūloma pagal jūsų ranką.
Taip viskam
Spustelėkite ir sutikite apsidrausti arba imti „lygius pinigus“, kai tai
siūloma pagal jūsų ranką.
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Sustoti
Spustelėkite, atsisakykite imti papildomų kortų ir atlikite savo ėjimą.
Kai jūsų ranka sustabdoma, parodomas rezultatas.
Imti
Spustelėkite ir imkite papildomą kortą.

Naujas statymas
Bakstelėkite ir atlikite naują statymą.

Statyti tą patį
Pastatyti tą patį statymą kaip ir praeitame lošime ir žaisti.

Jei yra rodyklių į kairę ir į dešinę nuo žetonų, spustelėkite jas ir
peržiūrėkite papildomas žetonų vertes, su kuriomis galite statyti. Tai
galite atlikti ir naudodami pelės ratuką.

Žaidimo nustatymų parinktys





Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitis. Sulėtinkite arba pagreitinkite žaidimą.
Garso takelis. Pasirinkite s žaidimo garso takelį.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją.
Papildoma informacija



Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.338 Žaidimas „Blackjack – Single Desk“ („Juodasis Džekas – viena ranka“)
Žaidimo „Blackjack – Single Desk“ („Juodasis Džekas – viena ranka“) taisyklės:


„Blackjack- Single Deck“ („Juodasis Džekas- viena ranka“) - tai Juodojo Džeko
žaidimas, žaidžiamas 1 ranka ir viena įprasta kortų malka, kuri sumaišoma prieš
kiekvieną lošimą.
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Žaidimo tikslas yra surinkti ranką, kurios vertė lygi 21 arba yra arčiau šio skaičiaus nei
krupjė ranka, tačiau neviršyti 21.
Kortos su skaičiais (2–10) skaičiuojamos pagal ant jų esantį skaičių, tūzai skaičiuojami
kaip 1 arba 11, o karaliai, karalienės ir berneliai skaičiuojami kaip 10.
Krupjė, surinkęs minkštą 17 vertės ranką, privalo imti papildomą kortą ir sustoti, kai
surenka kietą 17 vertės ranką.
o Švelni ranka tai ranka, kurioje yra tūzas (1 arba 11 vertės), su kuriuo
nesurenkama daugiau nei 21.
o Kieta ranka tai ranka, kurioje nėra tūzo, arba ranka, kurioje tūzo vertė gali būti tik
1.
Kiekvienam lošimui iš naujo išmaišomos kortos.
Jei jūsų ranka arčiau 21 nei krupjė ranka ir neviršijate 21, jūs laimite.
Automatiškai sustojama, kai jūsų ranka verta 21.
Jei jūsų rankos vertė yra 22 arba daugiau, pralaimite, kad ir kokios vertės yra krupjė
ranka.
Jei krupjė ranka arčiau 21 ir neviršija šio skaičiaus, jūs pralaimite.
Jei krupjė ir žaidėjo rankos vienodos vertės, tai laikoma stūmimu ir žaidėjui grąžinamas
jo statymas.
Mažiausia statymo suma: 0,01€.
Didžiausia statymo suma: 8€.

„Blackjack“ kombinacija




Jei pirmomis dviem kortomis surenkamas 21, tai vadinama „Blackjack“ ranka.
Už „Blackjack“ ranką išmokama santykiu 3:2.
„Blackjack“ ranka visuomet laimima prieš bet kokią 21 vertės ranką.

Draudimas




Jei pirma krupjė korta yra tūzas, jūs galite apsidrausti.
Draudimas kainuoja pusę pirmo statymo kainos, ir jei krupjė surenka „Blackjack“ ranką,
jums išmokama santykiu 2:1.
Jei apsidraudžiate ir krupjė nesurenka „Blackjack“ rankos, prarandate draudimo statymą.

„Lygūs pinigai“



Jei surenkate „Blackjack“ ranką, o matoma krupjė korta yra tūzas, galite pasiimti „lygius
pinigus“.
„Lygūs pinigai“ išmokami santykiu 1:1

Atskyrimas





Jei pirmos dvi jūsų surinktos kortos yra vienodos vertės, jas galite padalyti į dvi atskiras
rankas.
Leidžiamas tik vienas atskyrimas
Po atskyrimo turite padvigubinti savo statymą ir viena po kitos žaisti dviem rankomis.
Atskyrus tūzus kiekvienai atskirai rankai gausite tik po vieną papildomą kortą.
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Visoms atskirtoms rankoms, išskyrus atskirtus tūzus, galite imti kelis kartus.
Tūzas ir 10 verta korta atskirtoje rankoje bus skaičiuojama kaip 21 vertės ranka, ne kaip
„Blackjack“ kombinacija.

Padvigubinimas




Galite padvigubinti tik tada, kai jūsų pirmos kortos (išskyrus atskirtas) kartu sudaro 10
arba 11 vertę.
Pirminis statymas padidinamas tokia pat suma.
Po padvigubinimo jums išdalijama dar viena korta, o tada ranka automatiškai
sustabdoma.
Mygtukai ir simboliai
Atlikti statymą
Bakstelėkite žetono mygtuką ir atlikite statymą.
Bakstelėkite žetono mygtuką ir pridėkite vieną žetoną prie pasirinktos statymo vertės.
Išvalyti
Bakstelėkite ir pašalinkite statymą.
Dalyti
Bakstelėkite ir pradėkite lošimą.
Jums ir krupjė bus išdalyta po 2 kortas. Krupjė gauta pirma korta atversta, o antra
užversta.
Jei pirmoji korta verta 10 (yra skaičiaus 10 korta, bernelis, karalienė arba karalius),
krupjė patikrina užverstą kortą.
Ne
Bakstelėkite ir atsisakykite atskirti, apsidrausti arba imti „lygius pinigus“, kai tai
siūloma.
Taip
Bakstelėkite ir sutikite atskirti, apsidrausti arba imti „lygius pinigus“, kai tai siūloma.
Sustoti
Bakstelėkite ir negaukite papildomų kortų.
Kai jūsų ranka sustabdoma, parodomas rezultatas.
Imti
Bakstelėkite ir imkite papildomą kortą.
Naujas statymas
Bakstelėkite ir atlikite naują statymą.
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Statyti tą patį
Pastatyti tokį patį statymą kaip ir praeitame lošime ir žaisti.
Greitas dalijimas
Bakstelėkite greitam dalijimui aktyvuoti.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Meniu
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neidami į nustatymų meniu.
Išeiti
Bakstelėkite ir išjunkite žaidimą.
Dalijimo nustatymai
Greitas dalijimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitą dalijimą.
Garso nustatymai
Foninė muzika. Įjungia arba išjungia fono garsą.
Žaidimo garsai. Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite žaidimo garsus.
Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo istoriją.
Žaidimo istorijos funkcija prieinama tik tuomet, kai žaidžiama iš pinigų.
Statistika
Bakstelėkite ir peržiūrėkite krupjė rankos vertę paskutiniuose 10 lošimų.
Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.

2.339 Žaidimas „Džekas ir pupos stiebas“ („Jack and the Beanstalk“)

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

213
Tai 3 eilių lošimas, turintis šias funkcijas: „Lobio kaupimas“ („Treasure Collection“)
Papildomuose sukimuose ir „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) su persukimais.
 Lošimas lošiamas su fiksuotomis 20 statymų linijomis, skirtinguose statymų lygiuose
ir skirtingomis žetonų vertėmis.
 DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio
ir pasirinktos žetonų vertės.
 Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje.
 Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje.
 Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę.
 Statymo linijos laimėjimai yra dauginami iš žetonų, pastatytų kiekvienoje linijoje,
skaičiaus.
Mažiausia statymo suma 0,20€.
Didžiausia statymo suma 100,00€.
„Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) ir
„Raktas“ („Key“) simbolius.
 „Laukinis“ („Wild“) simbolio pakeitimai išmoka didžiausia įmanomą laimėjimų kombinaciją
ant statymo linijų pagal laimėjimų lentelę.
 Pagrindiniame žaidime „Laukinis“ („Wild“) simboliai atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
 Persukimų metu „Laukinis“ („Wild“) simboliai atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose.
 Visi „Laukinis“ („Wild“) simbolių laimėjimai išmoka trigubą žetonų laimėjimą (x3).
 „Raktas“ („The Key“) simboliai Papildomuose sukimuose pasirodo tik penktame
būgne.
Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas.
 Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į
dešinę.
Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami.
 Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių.
 Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje,
skaičiui, padaugintam iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo
dauginamojo.
 Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų
vertės.
 Žetonų laimėjimai „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliuose yra pridedami prie bet kurios
linijos laimėjimo.
 Laimėjimai išmokami pasirinktose statymų linijose, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“)
simbolius.
Papildomi sukimai
 Būgnuose atsiradę 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai aktyvuoja 10 Papildomų
sukimų.
 Papildomų sukimų metu atsiradę 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“( simboliai aktyvuoja 5
papildomus sukimus.
 Papildomi sukimai yra atliekami tokio paties statymo lygio ir tiek pat linijų nustatymais, kaip ir
to sukimo, kuris juos aktyvavo.
 Papildomi sukimai ir „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija gali būti
aktyvuojama to paties sukimo metu. Jei taip nutinka, iš pradžių žaidžiama Papildomais
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sukimais, o vėliau aktyvuojasi „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija.
 Visi Papildomų sukimų laimėjimai su „Laukinis“ („Wild“) simboliais išmoka trigubą
(x3) žetonų laimėjimą.
„The Walking Wild“ funkcija
 Kai būgnuose pasirodo „Laukinis“ („Wild“) simbolis, suteikiamas vienas persukimas.
 Persukimo metu „Laukinis“ („Wild“) simbolis pasislenka per vieną būgną į kairę, taip
suteikdamas daugiau šansų laimėti.
 Persukimai tęsiasi, kol būgnuose yra matomas „Laukinis“ („Wild“) simbolis.
 „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija pasirodo tiek pagrindiniame žaidime, tiek
Papildomų sukimų metu.
 Kai „Laukinis“ („Wild“) simbolis pasirodo Papildomų sukimų metu, Papildomi sukimai
sustabdomi ir aktyvuojasi „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija. Papildomi
sukimai tęsiasi kai baigia galioti „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“)
funkcija. Jei papildoma „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija pasirodo
persukimų metu, persukimai tęsiasi iki kol šis simbolis atsiduria ties kairiausiuoju būgnu
ir kito sukimo metu neatsiranda naujų „Laukinis“ („Wild“) simbolių.
„Lobio kaupimas“ („Treasure Collection“) funkcija
Papildomų sukimų metu, „Key“ (Rakto) simbolis atsiranda 5 būgne ir atrakina šias „Laukinis“
(„Wild“) funkcijas:
Įvykis
Aprašymas
Surinkus 3 „Key“ (raktų) simbolius, kitas būgnuose
atsiradęs
2 sukrautų pinigų maišų
„Wild“ simbolis pavirs sujungtu „Wild“ simboliu iš 2
simboliai
pinigų maišų.
Surinkus 6 „Key“ (raktų) simbolius, kitas būgnuose
atsiradęs
3 sujungti auksinių vištų
„Wild“ simbolis pavirs sujungtu „Wild“ simboliu,
simboliai
sudarytu iš 3 auksinių vištų simbolių.
 Surinkus 9 „Key“ (raktų) simbolius, kitas būgnuose
atsiradęs „Wild“ simbolis pavirs „Expanding Wild“
auksinės arfos
simboliu.*
 „Wild“ simbolis išsiplės per visą būgną ir suteiks
Išsiplečiančios
galimybę
auksinės arfos
didesniems laimėjimams.
simboliai
 Papildomų sukimų sesijų pabaigoje, visi surinkti
simboliai dingsta.
 Surinkus 9 „Key“ (raktų) simbolius ir būgnuose neturint
„Išsiplečiančių Laukinių“ („Expanding Wilds“), žaidimas
grįžta į pagrindinio žaidimo režimą.
„Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) yra „Laukinis“ („Wild“) simbolis, kuris užima
2 ar 3 pozicijas būgne. „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) gali pilnai arba dalinai
matytis, priklausomai nuo to, kaip sustoja būgnas. Kai būgne atsiranda „Sukrautas Laukinis“
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(„Stacked Wild“) simbolis, žaidėjui suteikiamas persukimas. Persukimo metu
„Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) simbolis pasislenka per vieną būgną į kairę ir tai
vyksta tol, kol pasiekiamas pats kairiausias būgnas, tuomet persukimas yra baigiamas.
„Išsklaidyti“ („The Scatter“) simbolis nepasirodo persukimų metu, todėl nėra galimybės
laimėti papildomų sukimų.

2.340 Žaidimas „Aloha! Grupinės išmokos“ („Aloha! Cluster Pays“)
 „Aloha!

Grupinės išmokos“ yra 6 būgnų, 5 linijų lošimas, turintis Cluster Pays™ mechaniką.
Žaidimas turi kelias funkcijas – Pakeičiamuosius simbolius, Išliekančio laimėjimo persukimą ir Papildomus sukimus su simbolio išmetimu.
 Žaidimas yra žaidžiamas su simbolių grupėmis, 1-10 statymų lygiais (10 žetonų per
lygį) ir skirtingomis žetonų vertėmis.
 Simbolis yra grupės dalis, jei jis yra horizontaliai arba vertikaliai greta to paties simbolio.
 9 ar daugiau simbolių grupės reiškia suteiktą laimėjimą pagal laimėjimų lentelę.
 Kelios tokio paties simbolio grupelės, kurios nėra greta vienas kito, apmokamos kaip
atskiros grupės.
 Laimėjimai iš kelių grupių vienu metu yra sumuojami.
 Statymai nustatomi naudojant "LEVEL / LYGIS" parinkiklį.
 Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę.
 Laimėjimas žetonais yra lygus vertei laimėjimų lentelėje, padauginta iš statymų lygio.
 Laimėjimas yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintai iš žetono vertės.
 Žetono vertė nustatoma naudojant „COIN VALUE“ parinkiklį.
 „COINS / ŽETONAI“ rodo statymams skirtų žetonų kiekį
Sudedamieji simboliai
 Tiek pagrindiniame žaidime, tiek ir laisvo sukimo žaidime, kaukės ir papildomo sukimo
simboliai būgnuose rodomi kaip sudedamieji simboliai.
 Sudedamasis simbolis yra simbolis, kuris padengia dvi būgno padėtis ir skaičiuojamas
Mažiausia statymo suma 0,1€.
Didžiausia statymo suma 200€.
Išliekančio laimėjimo persukimo ir pakeičiamų simbolių žaidimo metu, kaukės simbolis dengia
vieną poziciją
 Sudedamieji simboliai bus visiškai arba iš dalies rodomi priklausomai nuo to, kaip
sustos būgnas.
 Už bet kokią sudedamojo simbolio dalį, įeinančią į laimėjusią grupę, mokama pagal
laimėjimų lentelę.
Pakeičiamas simbolis
 Pakeičiami simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno.
 Pakeičiamas simbolis tampa gretimu simboliu, kad būtų sukurtas kuo didesnis laimėjimas,
pagal laimėjimų lentelę. Jei pakeičiamojo simbolio dėka nesusidaro laimingas derinys,
pakeičiamas simbolis nebus transformuojamas.
 Jei būgne atsiranda tik pakeičiami simboliai, jie transformuojami į didžiausios vertės
simbolį.
 Pakeitimo simboliai negali pakeisti laisvo sukimo simbolių.
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Išliekančio laimėjimo persukimas
 Grupės laimėjimas atsitiktinai aktyvuoja „Sticky Win Re-Spins“ išliekančio laimėjimo
persukimą.
 Išliekančio laimėjimo persukimo metu laimintys simboliai pasilieka, o visi kiti simboliai
persukami.
 Išliekančio laimėjimo persukimo metu, jei laiminti grupė padidėja, tie simboliai, kurie
padidina grupę, taip pat pasilieka, o likusieji nesėkmingi simboliai dar kartą sukasi. Tai
tęsiasi tol, kol sukimo metu grupė nebepasididina, arba kol grupė visiškai užpildo ekraną.
Paskutinės grupės laimėjimas yra skaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę.
 Išliekančio laimėjimo persukimas žaidžiamas tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte,
kaip ir tas sukimas, kuris jį aktyvavo. Statymo lygis ir žetonų vertė negali būti keičiami
per persukimą.
 Persukimas negali būti įjungiamas, jei pradinis sukimasis apima dvi atskiras laimėjusias
grupes.
 Išliekančio laimėjimo persukimo metu neįmanoma laimėti jokiu simboliu, išskyrus
simbolį, kuris aktyvavo persukimą.
Papildomi sukimai
 Papildomo sukimo simbolis yra sklaidos simbolis.
 3 ar daugiau papildomo sukimo simbolių, visiškai ar iš dalies rodomi bet kur būgne
pagrindinio žaidimo metu, suaktyvina papildomus sukimus laimėjimų lentelėje.
o 3 papildomo sukimo simboliai = 9 papildomi sukimai
o 4 papildomo sukimo simboliai = 10 papildomų sukimų
o 5 papildomo sukimo simboliai = 11 papildomų sukimų
o 6 papildomo sukimo simboliai = 12 papildomų sukimų
 Papildomi sukimai gali būti laimimi kitų papildomų sukimų metu.
 Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip ir tas
sukimas, kuris aktyvavo papildomus sukimus.
 Papildomi sukimai turi simbolio išmetimo mechaniką, kuriame pašalinami žemo laimėjimo
simboliai, todėl padidėja tikimybė gauti didesnį laimėjimą likusiuose sukimuose.
Simboliai pašalinami tokia seka:
o Antrojo sukimo pabaigoje visi gėlių simboliai pašalinami iš būgnų.
o Ketvirtojo sukimo pabaigoje visi kriauklės simboliai pašalinami iš būgnų.
o Šeštojo sukimo pabaigoje visi kokoso simboliai pašalinami iš būgnų.
o Aštuntojo sukimosi pabaigoje visi ananasų simboliai pašalinami iš būgnų.
Bendrų laimėjimų laukas apima ir bet kokius laimėjimus gautus per papildomus sukimus,
pridedant bet kokius laimėjimus iš sukimo, kurio metu buvo aktyvuoti papildomi sukimai.
 3 ar daugiau papildomo sukimo simbolių, visiškai arba iš dalies rodomi bet kur ant
būgno papildomuose sukimuose, aktyvuoja papildomus sukimus pagal laimėjimų lentelę.
 3 papildomų sukimų simboliai = +1 papildomas sukimas
 4 papildomų sukimų simboliai = +2 papildomi sukimai
 5 papildomų sukimų simboliai = +3 papildomi sukimai
 6 papildomų sukimų simboliai = +4 papildomi sukimai
 Pastaba: papildomo sukimo simbolis, kuris iš dalies arba visiškai atsiranda ant būgno,
skaičiuojamas kaip vienas papildomo sukimo simbolis.
 Jei per paskutinį papildomą sukimą nėra laimėjimo, žaidėjas gauna papildomą sukimą,
kol laimės.
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• Pastaba: jei per paskutinį sukimą atsiras 3 papildomo sukimo simboliai, bus suteikiamas
papildomas sukimas. Šis naujas papildomas sukimas bus žaidžiamas po dabartinio sukimo ir bus
skaičiuojamas kaip paskutinis papildomas sukimas.

2.341 Žaidimas „Amerikietiška ruletė“ („American Roulette“)
 Žaidėjas yra kviečiamas pateikti savo statymus.
 Žaidėjai pasirenka ir pateikia savo statymus.
 Po statymo, žaidėjai paspaudžia SUKTI/SPIN mygtuką, norėdami pradėti žaidimą.
Visų atliktų statymų vertė pašalinama iš žaidėjo balanso ir tada kamuoliukas yra paleistas
į ruletės ratą.
 Po to, kai kamuoliukas nusileido lošime, paskelbtas laimėtojo numeris ir visi laimėti
statymai yra išmokami.
Mažiausia statymo suma 0,1€.
Didžiausia statymo suma 5000€.

Statymas
Žaidėjai gali rinktis iš viduje esančių statymų, išorės statymų, lenktynių trasos statymų.
Statymai atliekami įdedant žetonus tiesiai į ruletės stalą.
Statymų tipai („Bet Types“)
Vidiniai statymai („Inside Bets“)
Vidiniai statymai – statymai, padaryti ant skaičių ar linijų tarp skaičių vidinėje stalo
zonoje.
● Tiesioginis („Straight“). Tiesioginis arba vieno skaičiaus statymas yra statomas ant
vieno skaičiaus. Kad atliktumėte tiesioginį statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus, esančio
ant stalo.
● Išskaidytas („Split“). Išskaidytas statymas yra dedamas ant 2 besiliečiančių skaičių.
Norėdami atlikti išskaidymą, padėkite žetoną ant linijos, esančios tarp 2 besiliečiančių
skaičių.
● Trijų linija („Gatvė“) (Three line (Street)“). Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas,
daromas ant 3 skaičių linijos. Norėdami atlikti Gatvės statymą, padėkite žetoną ant
vienos iš 12 linijų pradžių. Trijų linijų statymą taip pat galima atlikti, statant ant 0, 1, 2
arba 0, 2, 3, padedant žetoną ant šiuos tris skaičius jungiančio kampo.
● Top linija („Top line“). Top linijos statymas yra ant pirmų penkių numeriu 0, 00, 1,
2, 3. Tokį statymą galima atlikti padedant žetoną ant kampo greta 0 ir 1.
● Kampas („Corner“). Kampinis statymas – tai statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti
kampinį statymą, padėkite žetoną ant keturis skaičius jungiančio kampo. Kampinį statymą taip
pat galima atlikti ant 0, 1, 2, 3, padedant žetoną ant jungiančio kampo greta 0
ir 1, 2, 3 eilių.
● Šešių linija („Six Line“). Šešių linija – tai statymas ant 6 skaičių; 2 eilių iš 3 skaičių,
išskyrus 0. Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną 2 eiles atskiriančios linijos
pradžioje.
Išoriniai statymai („Outside Bets“)
Išoriniai statymai – statymai, atlikti stalo zonose, kurios reprezentuoja skaičių grupes.
● Stulpeliai („Column“). Stulpelio statymas – tai statymas ant 12 skaičių; 1 stulpelio,
sudaryto iš 12 skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vienos iš
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trijų zonų, pažymėtų 2:1.
● Tuzinai („Dozen“). Tuzinas – tai statymas ant 12 skaičių; 4 eilių, sudarytų iš 3 skaičių.
Norėdami atlikti tuzino statymą, padėkite žetoną ant vienos iš zonų, pažymėtų 1st -12,
2nd - 12 arba 3rd - 12.
● Raudona/Juoda („Red/Black). Raudona/Juoda – tai statymas ant 18 skaičių; arba visų
raudonų skaičių, arba visų juodų. Norėdami atlikti raudonos arba juodos statymą, padėkite žetoną ant nepažymėtų raudonos arba juodos zonų.
● Lyginis/Nelyginis (Even/Odd). Lyginis/Nelyginis – tai statymas ant 18 skaičių, arba
visų lyginių skaičių, neįtraukiant 0, arba visų nelyginių skaičių. Norėdami atlikti lyginį
arba nelyginį statymą, padėkite žetoną ant zonos, pažymėtos arba LYGINIS, arba NELYGINIS
(„EVEN or ODD“).
● 1-18/19-36. 1-18 arba 19-36 statymas – tai statymas ant 18 skaičių; arba pirmųjų 18
skaičių, neįtraukiant 0, arba paskutiniųjų 18 skaičių. Norint atlikti 1-18 arba 19-36 statymą,
padėkite žetoną zonoje, pažymėtoje 1-18 arba zonoje, pažymėtoje 19-36.
Kai žaidėjas statymų zonoje nustato žetonus, statymuose esantys skaičiai yra pažymėti, o
mažame informacijos lange pateikiami minimalūs ir maksimalūs statymo apribojimai.
Kai statymas pateikiamas, lango turinys pasikeičia, kad būtų rodoma šiuo metu likusių
statymų vertė ir galimas laimėjimas.
Lenktynių trasa
Žaidimas "Amerikietiška Ruletė" yra lenktynių trasa, kuri pasirodo kairėje ruletės rato
pusėje, kai žaidėjai spusteli ovalo „tracetrack“ mygtuką. Ratuko numeriai rodo skaičių
seką ruletės ratu. Žaidėjai gali naudoti ovalo "racetrack", kad galėtų sudaryti tiesioginius
statymus ir kaimynų statymus.
Lenktynių trasos statymai atliekami paspaudžiant tam tikrą skaičių arba specialų statymų
modelį lenktynių trasose, o skaičiai, susiję su pasirinktais statymais, yra paryškinti lentelėje.
Statistikos lenta
Žaidimas "Amerikietiška Ruletė" taip pat turi statistikos lentą, kuri pasirodo, kai žaidėjai
spusteli statistikos mygtuką klaviatūros srityje. Statistikos lenta rodo žaidimo sukimo rezultatus,
ratų statistiką, Karštus ir Šaltus numerius ir būgnų diagramas. Žaidėjai gali atlikti
tiesioginius statymus dėl karštų ir šaltų numerių, raudonų / juodųjų, lyginių / nelyginių
numerių ir peržvelgti statistiką arba atlikti išorinius statymus, įtraukdami žetonus tiesiai
į įvairias statistikos lentos skiltis.
Ratų statistika: šioje skydo skiltyje rodomas laimėtų numerių paskirstymas per paskutinius 500
lošimų.
Karštieji ir šalti numeriai: šiame skyriuje rodomi 4 labiausiai tinkami ir netinkami skaičiai
per pastaruosius 500 sukinių. Antroji eilutė rodo, kiek kartų karštų taip pat ir šaltų numerių buvo
pasirinkta per pastaruosius 500 sukinių.
Būgnai diagramos: šioje skydo skiltyje yra rodomi "raudoni / juodieji" ir "lyginiai" / "nelyginiai"
statymai ir parodomas procentinis žaidimų skaičius, kuris baigiasi bet kuriuo
rezultatu.
Mėgstami Statymai
Mėgstamų statymų panelis pasirodys, kai žaidėjai spustelėkite mėgstamų statymų mygtuką
klaviatūros srityje. Mėgstamų statymų panelis leidžia žaidėjams išsaugoti bet kokios
konfigūracijos statymus ir automatiškai juos įdėti. Norėdami įdėti mėgstamą statymą, žaidėjas
turi atidaryti skydelį Mėgstami Statymai ir pasirinkti statymą iš išsaugoto sąrašo.
Pasirinkus statymą, visi žetonai automatiškai dedami ant stalo.
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Laimėjimų lentelės:

Straight (Tiesioginis); Split (Išskaidytas); Three Line (Street) (Trijų linija (Gatvė));
Corner (Kampas); Top Line (Top linija); Six Line (Šešių linija); Column (Stulpeliai);
Dozen (Tuzinai); Red/Black (Raudona/Juoda); Even/Odd (Lyginis/Nelyginis);

2.342 Žaidimas „Dvigubas sukimas - Prabangus“ („Twin Spin Deluxe“)
Žaidimas „Dvigubas sukimas - Prabangus“ („Twin Spin Deluxe“) yra 6 būgnų, 5 eilių lošimas su
„Cluster Pays“ ir „Twin Reel“ išmokėjimo funkcijomis.
Mažiausia statymo suma 0,1€.
Didžiausia statymo suma 100€.
 Lošimas lošiamas naudojant „Cluster Pays“ mechaniką, 1-10 statymo lygius (10 žetonų
viename statymo lygyje) ir skirtingas žetonų vertes.
 Nėra statymo linijų.
 Grupės simboliu laikomas simbolis, kuris horizontaliai arba vertikaliai sutampa su šalia
esančiu simboliu.
 9 ar daugiau simboliai, sudarantys grupę, skiria laimėjimą pagal laimėjimų lentelę.
 Kelios simbolių grupės, kurios nėra susijungusios, išmoka laimėjimus už atskiras grupes.
 Vienkartiniai laimėjimai nuo kelių grupių yra sudedami.
 Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje.
 Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę.
 Grupės laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui,
padaugintam iš statymų lygio.
 Grupės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės.
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 Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje.
 Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių.
 DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio
ir nustatytos žetonų vertės.
„Twin Reel“ funkcija
 Kiekvienas sukimas prasideda su dviem identiškais ir tarpusavyje sujungtais gretimai
esančiais būgnais. Sukimo metu dvigubi būgnai gali išsiplėsti ir tapti trigubais, keturgubais,
penkiagubais ar net šešiagubais būgnais.
 Pradžioje sukimo bet kurie iš 6 būgnų gali susijungti į vieną identišką dvigubą būgną.
 Būgnų skaičius, kurie yra sujungiami, yra atsitiktiniai ir atsiranda kiekviename sukime.

2.343 Žaidimas „Laimingasis žvejys: snieguotas laimikis“ („Lucky Angler: A Snowy
Catch“)
“Laimingasis žvejys: snieguotas laimikis“ yra 5 būgnų, 3 eilučių, 15 statymo eilučių lošimas su
Nemokamais sukimais, Win Both Ways funkcija (laimėk į abi puses) ir Sticky Wild funkcija
(išliekanti laukinė).
 Lošimas lošiamas ant 15 statymo linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte.
 Statymo lygis pasirenkamas naudojant Lygio (“LEVEL / LYGIS“) parinkiklį.
 Žetonų vertė pasirenkama naudojant Žetonų vertės (“Coin Value“) parinkiklį.
 Didžiausias statymas žaidžiamas 15 statymo eilučių, aukščiausiu lygiu ir esama žetonų verte.
 Žetonai atvaizduoja skaičių žetonų, kuriuos galima naudoti statymui.
 Statymas laimi ir iš kairės į dešinę, ir iš dešinės į kairę.
 Tik didžiausias laimėjimas per statymų eilutę yra išmokamas.
 5 sutampantys simboliai statymo eilutėje yra Laimėjimas abiem Pusėm (Win both
Ways) ir išmoka dvigubai tiek, kiek atvaizduojama laimėjimų lentelėje.
 Vienu metu įvykę skirtingų eilučių laimėjimai yra sumuojami.
 Statymų eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, kuri parodyta laimėjimų lentelėje
padaugintai iš statymo lygio.
 Statymo lygis yra žetonų skaičius per statymo eilutę.
 Statymų eilutės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais padaugintam iš žetonų
vertės.
 Visi laimėjimai išmokami tik ant eilučių, ant kurių vykdyti statymai išskyrus laimėjimus su
Scatter simboliais.
Mažiausia statymo suma 0,3€.
Didžiausia statymo suma 150€.
Sticky Wild
 Sticky Wild simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Scatter simbolius.
 Pagrindiniame žaidime Sticky Wild simboliai gali būti rodomi tik ant 2 ir 4 būgno.
 Nemokamo sukimo metu, Sticky Wild simboliai gali būti rodomi tik ant 2, 3 ir 4 būgno.
"Sticky Wild" simbolis ant būgno 3 atsiras automatiškai tik ant 2 eilutės ir liks iki Nemokamų
sukimų pabaigos.

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

221
 "Sticky Wild" simboliai, užpildantys laimingą kombinaciją, lieka ant būgno, kol nebus
naujų statymų su "Sticky Wild" simboliu.
 Sticky Wild simboliai, kuriuos laimėjo per sukimą, suaktyvina Nemokamus sukimus,
netaikomi Nemokamuose sukimuose ir yra atkuriami pagrindiniame žaidime, kai baigiasi
Papildomi Nemokami sukimai.
 Jei bet koks lygis ar žetonų vertė pasikeičia, o būgnuose yra "Sticky Wild" simboliai,
„Sticky Wild“ simboliai nebebus taikomi tolimesniam sukimui.
Nemokami sukimai
 3 ar daugiau Scatter simboliai, rodomi bet kur pagrindiniame žaidime ir nemokami
sukimuose aktyvuoja nemokamus sukimus pagal laimėjimų lentelę.
 Nemokami sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas,
kuris suaktyvina Nemokamus sukimus.
 Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie dabartinių Nemokamų sukimų.
 Sticky Wild simboliai ant būgno, esančio Nemokamų sukimų pabaigoje, netaikomi
šiam pagrindiniam žaidimo ture.
 Nemokamų sukimų pabaigoje visa iš Nemokamų sukimų laimėta suma pridedama prie
bet kurios sumos, kuri buvo turėta lošime, kuriame buvo aktyvuoti nemokami sukimai.

2.344 Žaidimas „Dieviškos fortūnos prisilietimas“ („Divine Fortune“)
„Dieviškos fortūnos prisilietimas“ („Divine Fortune“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 linijų lošimas,
kuriame yra „Laukiniai“ („Wild“) pakeitimai, „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“
(„Falling Wilds Re-Spins“), „Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) funkcija ir Nemokami
sukimai.
 Lošimas lošiamas su 20 statymo linijų (fiksuotų), 1-10 statymo lygių ir su skirtingomis
žetonų vertėmis.
 Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi.
 Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi.
 ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti.
 „Laukinis“ simbolio pakeitimas išmoka didžiausią galima laimėjimo kombinaciją ant statymo
linijos pagal „Laimėjimų lentelę“ („Paytable“).
 Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“).
 Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje.
 Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje
(„Paytable“) ir padaugintam iš lošimo lygio.
 Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų
vertės.
 Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas.
 Statymo linijos laimėjimas laimėjimo atveju išmokamas, jeigu jis yra nuo kairiausio
būgno iki dešiniausio būgno.
 Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami.
 Visi laimėjimai išmokami tik ant statymo linijų.
Mažiausia statymo suma 0,2€.
Didžiausia statymo suma 100€.
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„Krintantys
laukiniai
pakartotiniai
sukimai“
(„Falling
Wilds
Re-Spins“)
 „Laukinio“ simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Nemokamų sukimų ir Bonus
simbolius.
 Po to, kai ant būgnų atsiranda „Laukinio“ simbolis ir visi statymų laimėjimai yra suteikti už tą
sukimą, kiekvienas „Laukinio“ simbolis pasislenka žemyn per vieną poziciją ant būgnų ir
„Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“) yra suteikiami (tiek
pagrindiniame žaidime, tiek per Nemokamus sukimus).
 „Laukiniai“, kurie pasislenka žemyn per „Krintančius laukinius pakartotinius sukimus“
(„Falling Wilds Re-Spins“), yra vadinami „Krentančiais laukiniais“.
 „Laukiniai“ simboliai toliau aktyvuoja „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“
(„Falling Wilds Re-Spins“) iki kol jie išnyksta nuo būgnų. „Krintantys laukiniai pakartotiniai
sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“) yra toliau suteikiami tame lošime iki kol paskutinis
„Krintančio laukinio“ simbolis nukrenta nuo apatinės eilės būgnų.
 Papildomi „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“)
gali būti laimimi per „Krintantį laukinį pakartotinį sukimą“.
 Bonus simboliai ir Nemokamų sukimų simboliai negali atsirasti ant to paties būgno kaip ir
„Krintantis laukinis“ pagrindiniame žaidime iki kol yra aktyvus „Krintantis laukinis“. Bonus
simboliai neatsiranda per Papildomus sukimus.
 Nemokami sukimai gali būti laimėti per „Krintantį laukinį pakartotinį sukimą“.
 „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ yra žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta
pačia žetonų verte, kaip ir sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti „Krintantys
laukiniai pakartotiniai sukimai“.
 „Krintančių laukinių pakartotinių sukimų“ laimėjimai yra automatiškai pridedami prie
pradinio sukimo laimėjimų.
 Statymo lygis ir žetonų vertė negali būti keičiami per „Krintančius laukinius pakartotinius
sukimus“.
„Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) funkcija
 Tiek pagrindiniame žaidime, tiek per Papildomus sukimus „Laukinis ant laukinio“
(„Wild on Wild“) funkcija yra aktyvuojama, kai „Laukinio“ simbolis nusileidžia už
„Krentančio laukinio“.
 Kai aktyvuojama „Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) funkcija, paveiktas „Laukinio“
simbolis išsiplės, kad uždengtų visą būgną ir visi statymų laimėjimai bus suteikti už tą sukimą.
Kiekvienas
„Laukinio“
simbolis
pasislenka
žemyn
ant
būgnų
per
vieną
poziciją ir yra įteikiamas „Krentančio laukinio pakartotinis sukimas“ su 2 „Krentančiais
laukiniais“ ant būgno.
 Jeigu 3 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai atsiranda tame pačiame sukime kaip
ir „Laukinio“ simbolis, visi „Krentančio laukinio pakartotiniai sukimai“, kurie yra laimėti
tame lošime, kuris aktyvavo Papildomus sukimus, yra žaidžiami po to, kai užbaigiami
Papildomi sukimai.
Nemokami sukimai („Free Spins“)
Trys ar daugiau nemokamų sukimų simboliai, atsiradę ant būgnų per pagrindinį žaidimą,
įtraukiant ir „Krentančius laukinius pakartotinius sukimus“, aktyvuoja Nemokamus sukimus
kaip nurodyta „Laimėjimų lentelėje“.
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Nemokami sukimai negali būti laimėti per papildomus sukimus.
Nemokami sukimai yra žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia žetonų verte, kaip
ir sukimas, kuris aktyvavo nemokamus sukimus.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, galutinis laimėjimas iš papildomų sukimų yra pridedamas
prie visų laimėjimų sukimo, kuris aktyvavo nemokamus sukimus.
Po nemokamų sukimų, lošimas sugrįžta į tą sukimą, kuris aktyvavo nemokamus sukimus.
Tik nemokamuose sukimuose, bet koks „Laukinio“ simbolis, nusileidęs ant būgnų, virsta
„Laukinio ant laukinio“ simboliu, kuris automatiškai išsiplečia, kad uždengtų visą būgną.

2.345 Žaidimas „Berryburst Max“ („Maksimalus uogų lietus“)
Žaidimo „Berryburst Max“ („Maksimalus uogų lietus“) taisyklės:










„Berryburst Max“ („Maksimalus uogų lietus“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų
aparatas su „Cluster Pays“ mechanizmu. Žaidime yra Universaliųjų simbolių pakeitimas,
Išsiplečiantieji universalieji simboliai ir Pakartotiniai sukimai.
Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (10 monetų lygiui) ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Mažiausia statymo suma: 0,1€.
Didžiausia statymo suma: 200€.

„Cluster Pays“ mechanizmas







Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba
vertikaliai nuo jo esančiu simboliu.
Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai
išmokami atskirai.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už grupę.
Grupių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio.
Kai 6 arba daugiau Universaliųjų simbolių suformuoja grupę, jie gali pakeisti simbolius
tik vienoje grupės pusėje. Dėl to vienintelis atvejis, kai Universalieji simboliai
suformuoja grupę ir nepakeičia simbolio vienoje grupės pusėje, būna tik tada, kai ekrane
yra tik Universalieji simboliai.

Universalusis simbolis ir išplečiamas universalusis simbolis



Pagrindinio žaidimo ir Pakartotinių sukimų metu Universalieji simboliai gali pasirodyti
bet kur ant būgnų ir gali pakeisti visus simbolius.
Kai pagrindiniame žaidime vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur
ant būgnų, šie simboliai automatiškai išsiplečia ir uždengia visą būgną, ant kurio
pasirodė, ir aktyvuoja Pakartotinį sukimą.
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Laimėjimai išmokami Universaliesiems simboliams išsiplėtus, prieš Pakartotinį sukimą.
Kai išsiplečia uždengti viso būgno, Universalieji simboliai lieka tokioje pozicijoje, kol
kiti būgnai sukasi pakartotinai.
Kai baigiasi Pakartotinis sukimas, ant būgnų pasirodę nauji Universalieji simboliai
išsiplečia taip pat, kaip ir per pradinį sukimą. Tada apskaičiuojami laimėjimai.
Kai Pakartotinių sukimų metu vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet
kur ant būgnų, aktyvuojamas papildomas Pakartotinis sukimas.
Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per
sukimą, kuris aktyvino pakartotinius sukimus.
Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pradinio sukimo laimėjimų.
Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu statymo laimėjimo
deriniu.
Jei pagrindinio žaidimo arba Pakartotinio sukimo metu pasirodo penktas Universalusis
simbolis, neaktyvuojami Pakartotiniai sukimai, bet už 15 Universaliųjų simbolių
išmokama dvigubai.
Išmoka už 15 Universaliųjų simbolių yra 10000.

Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamomis statymo eilutėmis, statymo lygiu ir
monetos verte.
Greitasis stabdymas: Bakstelėkite žaidimo sritį sukimo metu ir sustabdykite
būgnus.
Meniu
Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją.
Garsas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neeidami į nustatymų meniu.
Greitųjų nustatymų meniu
Bakstelėkite pliuso ženklą ir eikite į greitųjų nustatymų meniu.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite greitąjį sukimą neeidami į nustatymų
meniu.
Išėjimas
Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo.
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Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Garso nustatymai


Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą.

Sukimo nustatymai



Greitasis sukimas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį
sukimą.
Kairės rankos režimas: Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite kairės
rankos režimą.

Statymo nustatymai





Statymas grynaisiais pinigais: Rodoma statymo suma eurais.
Statymas monetomis: Rodoma statymo suma monetomis.
Statymo lygis: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį bei pasirinkite monetų
skaičių, kurį norite statyti už statymo eilutę.
Monetos vertė: Vilkite arba bakstelėkite slankiklį ir pasirinkite monetos
vertę.

Žaidimo taisyklės
Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles.
Žaidimo istorija
Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją.

Atgal
Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Greitasis sukimas
Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą.

Papildoma informacija


Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo
statymai ir išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami.
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2.346 Žaidimas „Rise of Olympus“ („Olimpo viršūnė“)
Žaidimas „Rise of Olympus“ („Olimpo viršūnė“) yra vaizdo lošimo automatas, lošiamas 5x5
tinklelyje. Ant tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimima, kai
gaunama 3 arba daugiau simbolių eilėje horizontaliai arba vertikaliai. Visos eilės ir stulpeliai
aktyvūs, o simboliai gali būti kelių laimingų derinių dalis.
Laimingi deriniai pašalinami surinkus laimėjimą, o likę simboliai krenta toliau, kad galimai
sudarytų naujus derinius. Universalusis simbolis bus matomas vidurinio simbolio vietoje, kai iš
tinklelio pašalinamas 3 simbolių laimingas derinys. Per kiekvieną naują kritimą padidinamas
laimėjimo daugiklis.
„Rise of Olympus“ („Olimpas“) lošime yra universalusis simbolis (Moneta), trys kiti simboliai
(Šalmas, Trišakis ir Žaibas) ir Dzeuso, Poseidono bei Hado veidai. Už bet kokią trijų simbolių
derinį išmokamas prizas. Universalusis simbolis pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti
laimingus derinius. Kai tinklelyje yra vien tik universalieji simboliai, jie pašalinami ir
paleidžiami nemokami sukiami!
Jei pasukus nieko nelaimėta, gali būti paleista funkcija „Dievo ranka“. Priklausomai nuo to,
kuris aktyvus dievas rodomas dešinėje ekrano pusėje, suteikiamas atitinkamas unikalus
gebėjimas. Visos funkcijos „Dievo ranka“ padeda sukurti galimus laimingus derinius. Iš viso
galimos trys šių funkcijų variacijos – po vieną kiekvienam dievui. Jos yra tokios:
Hadas: pasirenkamas ir į kitą simbolį pakeičiamas vienas simbolių komplektas. Poseidonas: ant
tinklelio pridedami vienas arba du universalieji simboliai.
Dzeusas: sunaikinami ir nuo tinklelio pašalinami du simbolių komplektai.
Kai visiškai užsipildo ekrane matomas matuoklis, paleidžiama funkcija „Olimpo rūstybė“. Šis
matuoklis pripildomas naudojant tik laimingus dievų simbolių derinius. Universalusis simbolis
gali būti naudojamas šiuose deriniuose. Matuoklis nepildomas kitais deriniais.
Matuoklį sudaro trys dalys. Pagal minėtas taisykles: penkios vienos rūšies kortos užpildo visas
3 matuoklio dalis, keturios – užpildo 2 matuoklio dalis, o trys – vieną matuoklio dalį.
Kai matuoklis visiškai užpildytas ir daugiau laimėjimų nėra, lošėjui suteikiamas vienas
nemokamas lošimas. Perstatomas kritimo daugiklis. Kol veikia funkcija „Olimpo rūstybė“,
pagal tai, koks Dievas aktyvus viena po kitos naudojamos funkcijos „Dievo ranka“. Ši seka
visada vienoda. Kai po kiekvieno kritimo nebėra daugiau laimėjimų, paleidžiama tam tikro
dievo funkcija, o po jos lošimas tęsiamas įprastai tol, kol nebėra daugiau laimėjimų.
Ši seka kartojama tol, kol baigiasi lošimas ir išnaudojamos visos galios „Dievo ranka“. Visi
laimėjimai suskaičiuojami ir lošėjui grąžinami prieš prasidedant kitam lošimui.
Tuomet aktyvus dievas vėl virsta dievu ant ekrano prieš paleidžiant funkciją „Olimpo rūstybė“.
Kai iš tinklelio išvalomi visi simboliai, paleidžiama nemokamų sukimų funkcija. Pasirinkite
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vieną iš 3 nemokamų sukimų parinkčių. Pasirinkus Hadą, suteikiami 4 pradiniai nemokami
sukimai, pasirinkus Poseidoną, suteikiami 5 pradiniai nemokami sukimai, pasirinkus Dzeusą,
suteikiami 8 pradiniai nemokami sukimai. Tuomet tol, kol tęsiasi nemokami sukimai,
aktyvinama pasirinkta galia „Dievo ranka“, kuri paleidžiama per kiekvieną laimėjimo
neatnešusį sukimą, kad būtų padėta sudaryti galimus laimingus derinius! Tol, kol tęsiasi
nemokami sukimai, kritimo daugiklis tarp lošimo neperstatomas ir gali išaugti iki x20!
Nemokamų sukimų funkcija gali būti išplėsta visiškai įkrovus ekrane matomą matuoklį, taikant
pirmiau aprašytas taisykles. Pasirinkus Hadą, suteikiami 4 pradiniai nemokami sukimai,
pasirinkus Poseidoną, suteikiami 3 pradiniai nemokami sukimai, pasirinkus Dzeusą, suteikiami 2
pradiniai nemokami sukimai. Didžiausias nemokamų sukimų skaičius yra 20. Per nemokamus
sukimus funkcija „Dievų rūstybė“ neaktyvi. Jei per nemokamus sukimus tinklelis išvalomas,
laimite momentinį prizą – x100 jūsų bendro statymo!

Stalinis kompiuteris

Mobilusis įrenginys
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Matematinis modelis
Tinklelis
Monetų skaičius:
Mokėjimo eilučių skaičius:
Nominalai1:
Mažiausias statymas (*):
Didžiausias statymas (*):
Didžiausias laimėjimas (*):

5x5
20 (fiksuotas, nematomas lošėjui)
1 (fiksuotas, nematomas lošėjui)
0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,10; 0,20; 0,25; 0,50,
0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 3,75,
4,00; 4,50; 5,00.
0,20€
100,00€
500 000€

Mokėjimų lentelė
Laimėjimai padauginami iš bendros statymo vertės.
Simbolis
Universalusis
simbolis
HP3
HP2
HP1
Bet koks HP
LP4
LP3
LP2
LP1

X5
50,00
10,00
10,00
10,00
5,00
3,00
2,00
2,00
2,00

X4
3,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,30
0,30
0,20
0,20

X3
1,00
0,30
0,30
0,30
0,20
0,15
0,15
0,10
0,10

Simboliai
Lošime „Olimpas“ yra 8 simboliai; 1 universalusis simbolis, 3 simboliai, už kuriuos gaunama
didelė suma, ir 4 simboliai, už kuriuos gaunama maža suma.

Universalieji simboliai ir simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma
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Simbolis

Universalusis simbolis

HP3

HP2

HP1

„Art“

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma
Simbolis

LP4

LP3

LP2

LP1

„Art“

2.347 Žaidimas „Sizzling Spins“ („Čirškiantys sukimai“)
Užkurkite kepsninę ir „Sizzling Spins“ („Čirškiantys sukimai“) lošime mėgaukitės laimėjimais.
„Sizzling Spins“ („Čirškiantys sukimai“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kuriuo lošiant
galima laimėti 243 būdais, kai išmokama iš kairės į dešinę.
„Sizzling Spins“ („Čirškiantys sukimai“) lošime yra folijoje paslėptas universalusis
simbolis, kuris atidengiamas, kai pasirodo ant karštojo būgno, „Scatter“ simbolis
(raudonasis pipiras), daugybė gardžių mėsos patiekalų simbolių, už kuriuos gaunama
didelė suma, ir daržovių simbolių, už kuriuos gaunama nedidelė suma. Universalusis
simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolį, ir padeda sudaryti
laimingus derinius.
Per kiekvieną pradinį sukimą ant 1, 3 arba 5 būgnas tampa karštuoju. Kai folijoje
paslėptas simbolis, pasirodęs ant karštojo būgno, virsta universaliuoju, aktyvuojamas
pakartotinis sukimas, per kurį karštasis būgnas nesisuka. Per pakartotinį sukimą dar vienas
būgnas virsta karštuoju. Jei ant šio karštojo būgno vėl aktyvuojamas universalusis
simbolis, dar kartą pakartotinai sukama. Pakartotiniai sukimai kartojami, kol visi 5 būgnai
tampa karštaisiais arba kol nebelieka universaliųjų simbolių, kurie galėtų būti
aktyvuojami. Per pakartotinį sukimą bet kuris būgnas gali virsti karštuoju. Jei per 4 ir
paskutinį pakartotinį sukimą ant karštojo būgno pasirodo universalusis simbolis, visi to
pakartotinio sukimo laimėjimai dauginami iš 2.
Kai ant būgnų pasirodo 3 raudonojo pipiro „Scatter“ simboliai, aktyvuojama nemokamų
sukimų funkcija. Pasirinkite vieną iš raudonųjų pipirų ir sužinokite, kiek nemokamų
sukimų laimėjote. Galima laimėti 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų.
Per nemokamus sukimus būgnai prasiplečia ir būna 4 eilučių aukščio, dėl to laimėjimų
būdų padaugėja iki 1024. Per kiekvieną sukimą vienas būgnas tampa karštuoju. Per
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nemokamus sukimus bet kuris būgnas gali tapti karštuoju. Visi ant bet kurio būgno
pasirodę folijoje paslėpti simboliai tampa universaliaisiais. Taip pat, kaip ir per pagrindinį
žaidimą, ant karštųjų būgnų pasirodžius universaliesiems simboliams, aktyvuojami
pakartotiniai sukimai. Rinkite raudonų pipirų „Scatter“ simbolius, kad padidintumėte
daugiklį. Daugiklis taikomas esamiems ir vėliau įvyksiantiems sukimams.
Už 3 raudonojo pipiro „Scatter“
simbolius suteikiamas x2 daugiklis.
Už 6 raudonojo pipiro „Scatter“
simbolius suteikiamas x3 daugiklis.
Už 9 raudonojo pipiro „Scatter“
simbolius suteikiamas x5 daugiklis.

Stalinis kompiuteris

Mobilusis įrenginys
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Matematinis modelis
Būgnų skaičius:
Monetų skaičius:

5
20 (fiksuotas, nematomas lošėjui)
243 laimėjimo būdai, iki 1024 laimėjimų būdų per
nemokamus sukimus

Mokėjimo eilučių skaičius:

(Fiksuotas,
nematomas
lošėjui,
konfigūruojama
iki 1)
0,01;
0,02; 0,03;
0,04; 0,05;
0,06;
0,07; 0,08; 0,09;
0,10;
0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,75;
1,00;
1,25; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00;

Nominalai1:

10,00; 20,00; 30,00; 40,00; 50,00.
Numatytosios
vertės paryškintos, nominalai
0,20
€
lošėjams, statantiems dideles sumas, parašyti
100 €
kursyvu.
500 000€
1e-8
9 (DIDELIS)
TAIP

Mažiausias statymas (*):
Didžiausias statymas (*):
Didžiausias laimėjimas (*):
Didžiausio laimėjimo tikimybė:
Kintamumas:
Nemokamas lošimo palaikymas

Mokėjimų lentelė
Simbolis
Universalusis
simbolis
HP4
HP3
HP2
HP1

X5

X4

X3

10
10
5
3
2

2
2
1
0,8
0,6

1
1
0,5
0,4
0,3
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LP5
LP4
LP3
LP2

0,8
0,8
0,6
0,4

0,4
0,4
0,3
0,2

0,2
0,2
0,15
0,1

Už „Scatter“ ir paslėptus simbolius nepelnoma nieko.

Simboliai
Paslėptas
simbolis

Simbolis

Universalusis simbolis

„Scatter“ simbolis

„Art“

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma
Simbolis

HP4

HP3

HP2

HP1

„Art“

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma
Simbolis

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

„Art“

2.348 Žaidimas „Cats and Cash“ („Katės ir kapitalas“)
„Cats & Cash“ („Katės ir kapitalas“) – tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas. Galima
aktyvuoti iki 15 eilučių ir statyti iki 5 monetų eilutėje. Eilutės turi būti aktyvuojamos iš eilės
pagal numerius (1, 2, 3, 4 ir t. t.).
„Cats and Cash“ („Katės ir kapitalas“) lošime yra universalusis simbolis (laidos vedėjas),
„Scatter“ simbolis (auksinė žuvelė) ir du papildomi simboliai (papildomas ratas ir dovanų
dėžė). Universalusis simbolis pakeičia bet kurį simbolį (išskyrus auksinę žuvelę, papildomą
ratą ir dovanų dėžę) ir padeda sudaryti laimingus derinius. Už laimingą derinį, kuriame yra
universalusis simbolis, išmokama dvigubai. Kai bet kur ant būgnų pasirodo du arba daugiau
„Scatter“ simbolių, tai laikoma laimėjimu.
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Kai „Cats and Cash“ („Katės ir kapitalas“) lošime ant bet kurios aktyvios eilutės iš kairės į
dešinę pasirodo trys arba daugiau papildomo rato simbolių, aktyvuojamas Laimės rato
lošimas. Laimės ratas pasukamas ir lošėjas laimi prizą. Jei ratas sustoja ant oranžinės dalies su
žvaigžde, lošėjui suteikiamas prizas ir ratas bus vėl sukamas laimėti papildomam prizui, kuris
bus pridėtas prie bendros sumos.
Kai kurioje aktyvioje eilutėje iš kairės į dešinę pasirodo trys arba daugiau dovanų dėžės
simbolių, aktyvuojamas papildomas lošimas „Išsirink dovaną“. Per papildomą lošimą
„Išsirink dovaną“ lošėjas renkasi vieną iš trijų dovanų dėžių. Tada spustelėjus kitas dėžes arba
spustelėjus „ATIDARYTI VISAS“, atskleidžiami kitų dėžių prizai. Tada atskleidžiamas
prizas iš dėžės, kurį asirinkote.

Stalinis kompiuteris

Mobilusis įrenginys
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Matematinis modelis
Būgnų skaičius:
Monetų skaičius:
Mokėjimo eilučių skaičius:

Nominalai1:

5
1–5
1–15
0,01; 0,02; 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,20; 0,25; 0,50;
0,60.
0,80; 1,00.
2,00; 4,00; 8,00; 12,00.

Mažiausias statymas (*):
Didžiausias statymas (*):
Didžiausias laimėjimas (*):

Numatytosios vertės paryškintos,
nominalai
lošėjams, statantiems
0,01 €
dideles
75
€ sumas, parašyti kursyvu.
86 540
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Mokėjimų lentelė
Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos
eilutei. Jei laimingame derinyje yra universalusis simbolis, laimėta suma padvigubinama.
Už papildomus simbolius nieko nelaimima.
Laimės rato papildomame žaidime laimima x20 – x5000 bendro statymo
sumos. Per papildomą žaidimą „Išsirink dovaną“ laimima x5 – x2000
bendro statymo sumos.
Simbolis
„Scatter“ simboliai (už juos išmokama
nepriklausomai nuo simbolių vietos)

5 būgnai
400

Papildomas ratas
Papildoma dovana
Universalusis simbolis
Didelis (3)
Didelis (2)
Didelis (1)
Mažas (4)
Mažas (3)
Mažas (2)
Mažas (1)

10 000
2500
1000
500
125
125
75
75

Pasiekimas

2, 3, 4 arba 5 simboliai laimingoje eilutėje

Aktyvuotas papildomas žaidimas

4 būgnai
20
1000
250
100
50
25
25
15
15

3 būgnai
5
100
50
20
10
5
5
5
5

2 būgnai
2
10
5
2
-

Aprašymas
Lošėjas pelno šį pasiekimą, kai laimingoje
eilutėje iš eilės išsirikiavę 2, 3, 4 arba 5 simboliai.
Pasiekimas už laimingą eilutę tiesiogiai susijęs su
žaidime pelnomu laimėjimu ir nurodytas
mokėjimų lentelėje. Tai reiškia, kad mokėjimų
lentelėje kiekvienam simboliui yra pasiekimas.

Lošėjas pelno šį pasiekimą, kai žaidime
aktyvuojama papildoma funkcija. Priklausomai
nuo žaidimo, pasiekimas pelnomas pasirodžius
tam tikriems simboliams arba juos surinkus per
kelis lošimus. Kai kuriuose žaidimuose gali būti
daugiau nei vienas papildomas žaidimas.

Šiame žaidime nėra jokių būtent jam sukurtų pasiekimų.

Simboliai
Universalieji ir „Scatter“
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Simbolis

Universalusis
simbolis

„Scatter“ simbolis

Vedėjas (universalusis simbolis)

Pavadinimas

Auksinė žuvelė („Scatter“ simbolis)

„Art“

Papildomi simboliai
Simbolis

Universalusis simbolis
Ratas

Pavadinimas

„Scatter“ simbolis
Dovanų dėžė

„Art“

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma
Simbolis

HP3

Pavadinimas Aukso luitai

HP2

HP1

Vėrinys

Grynieji

„Art“

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma
Simbolis

LP4

Pavadinimas Žalias

LP3

LP2

LP1

Mėlynas

Rožinis

Geltonas
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„Art“

2.349 Žaidimas
profesionalams“)

„European

Roulette

Pro“

(„Europietiška

ruletė

Norėdami atlikti statymą, spustelėkite ant pasirinkto žetono ir ant stalo, kur norite žetoną
pastatyti. Žetono vertė bus pridėta prie visos jūsų pastatytos sumos. Visi statymai turi būti
atlikti paisant stalo apribojimų. Norėdami pašalinti statymą, pasirinkite „X“ žetoną ir
spustelėkite ant to žetono, kurį norite pašalinti. Norėdami pašalinti visus statymus, spustelėkite
„PAŠALINTI VISUS“.
Ruletę sudaro 37 sunumeruoti skyreliai iš eilės išsidėstę raudona juoda spalvomis.
Be 1–36 numerių, rate yra ir žalias 0 skyrelis. Statymai atliekami spustelint ant žetono ir ant
stalo toje vietoje, kur norima žetoną pastatyti. Norėdami pradėti lošimą ir paleisti kamuoliuką,
spustelėkite „SUKTI“. Laimite, jei atlikote statymą ant to skyrelio, kuriame sustoja
kamuoliukas.
Jei kamuoliukas sustoja ant tokio pat skaičiaus arba spalvos kaip skyrelio, kuriame atlikote
statymą, pelnote prizą, kuris tokiam laimėjimui numatytas mokėjimų lentelėje.

Vidiniai statymai
Pavadinimas

Aprašymas

Tiesus statymas (ant vieno Statymas ant vieno skaičiaus.
skaičiaus)
Statymas ant linijos tarp dviejų šalia vienas kito esančių
Išskirtas statymas (ant
skaičių.
dviejų skaičių)

Išmoka
35:1
17:1

Eilės statymas (ant trijų
skaičių)

Statymas ant išorinės statymo zonos briaunos, šalia
pirmojo eilės skaičiaus tam, kad būtų galima atlikti
statymą ant visos eilės (pavyzdžiui, 13, 14 ir 15).
Statymai ant 0, 1, 2 ir 0, 2, 3 taip pat laikomi eilės
statymais.

11:1

Kampinis statymas (ant
keturių skaičių)

Statymas keturių skaičių viduryje, ant horizontalių ir
vertikalių linijų susikirtimo taško (pavyzdžiui, 17, 18, 20
ir 21). Statymai ant 0, 1, 2,3 taip pat laikomi kampiniais
statymais.

8:1
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Linijos statymas (ant šešių Statymas ant išorinės statymo zonos briaunos, dviejų
eilių susikirtime (pavyzdžiui 19, 20, 21, 22, 23 ir 24).
skaičių)

5:1

Išoriniai statymai
Pavadinimas

Aprašymas

Išmoka

Tuzino statymas (ant
dvylikos skaičių)

Statymas ant pirmo dvyliktuko (t. y., pirmų iš eilės
vienas šalia kito esančių skaičių, 1–12), antro
dvyliktuko (13–24) arba trečio dvyliktuko
(25–36).
Statymas laukelyje, pažymėtame „nuo 2 iki 1“, kuris
yra kiekvieno dvylikos skaičių stulpelio apačioje.

2:1

Statymas raudoname arba juodame rombe.
(Statymai ant raudonos arba juodos prarandami, jei
kamuoliukas sustoja ant žalio 0 skyrelio.)
Statymas ant laukelio, pažymėto „Lyginiai“ arba
„Nelyginiai“. (Statymai ant lyginio arba nelyginio
prarandami, jei kamuoliukas sustoja ant žalio 0
Statymas ant „1–18“ arba „19–36“ laukelio. (Skaičius
skyrelio.)
0 nėra įtrauktas į šias skaičių grupes.)

1:1

Stulpelio statymas (ant
dvylikos skaičių)
Spalva
Lyginis arba nelyginis
statymas
Statymas ant mažų arba
didelių skaičių

2:1

1:1
1:1

Kaimyniniai statymai
Galite atlikti ir pašalinti atsakomuosius statymus, naudodamiesi laukeliais ovalo formos
statymo takelyje.
Specialieji statymai
Norėdami, kad ant stalo būtų automatiškai atliekami specialieji statymai, atidarykite meniu
„Specialieji statymai“. Galite išsaugoti savo sukurtas statymo konfigūracijas arba pasirinkti
statymą iš numatytųjų statymų sąrašo.
Mėgstamiausi statymai
Ant stalo esančio statymo vieta ir suma gali būti išsaugota kaip mėgstamiausias statymas, kurį
galėsite panaudoti vėliau. Paspaudę „išsaugoti“ patvirtinsite konfigūraciją ir pamatysite,
kurioje vietoje jis įrašytas. Norėdami atlikti mėgstamiausią statymą, pasirinkite jo vietą. Be
jau atliktų statymų (jei tokių yra) dar automatiškai bus atliekamas ir mėgstamiausias.
Mėgstamiausi statymai išsaugomi po kiekvienos sesijos ir gali būti naudojami per visas po jos
vykstančias sesijas. Norėdami ištrinti mėgstamiausią statymą, paspauskite „x“ mygtuką,
esantį šalia mėgstamiausio statymo vietos. Taip atlaisvinsite vietos naujoms jūsų pačių
sukurtoms konfigūracijoms.
Numatytieji statymai
Pasirinkite vieną iš šių numatytųjų statymų, kad žetonai būtų automatiškai pastatyti.
Nulinis
Iš viso pastatomi 4 žetonai. Vienas žetonas pastatomas ant skaičiaus 26 ir atliekami vieno
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žetono išskirti statymai ant šių skaičių: 0 ir 3; 12 ir 15; 32 ir 35.

Nulio kaimynai
Iš viso pastatomi 9 žetonai. 2 žetonai pastatomi ant 0, 2, 3 eilės, 2 žetonai ant 25, 26, 28, 29
kampo ir po išskirtą vieno žetono statymą ant šių skaičių: 4 ir 7, 12 ir 15, 18 ir 21, 19 ir 22, 32
ir 35.
Trečias tuzinas
Iš viso pastatomi 6 žetonai. Atliekama po išskirtą vieno žetono statymą ant šių skaičių: 5 ir 8,
10 ir 11, 13 ir 16, 23 ir 24, 27 ir 30, 33 ir 36.
Tiesioginis statymas ant našlaičių
Iš viso pastatomi 8 žetonai. Atliekamas tiesioginis vieno žetono statymas ant šių skaičių: 1, 6,
9, 14, 17, 20, 31 ir 34.
Statymas ant našlaičių porų
Iš viso pastatomi 5 žetonai. Vienas žetonas tiesiogiai pastatomas ant skaičiaus 1 ir atliekami
vieno žetono išskirti statymai ant šių skaičių: 6 ir 9, 14 ir 17, 17 ir 20, 31 ir 34.
Tiesioginis statymas ant vienodai besibaigiančių
Statymas ant visų skaičių, kurie baigiasi tuo pačiu skaitmeniu. Priklausomai nuo skaitmens, iš
viso pastatomi 3–4 žetonai. Pavyzdžiui, jei statoma ant skaitmens 3, žetonas tiesiogiai
statomas ant kiekvieno iš šių skaičių: 3,13, 23 ir 33.
Statymas ant vienodai besibaigiančių porų
Atliekamas vieno žetono išskirtas statymas arba atliekama išskirtų ir tiesių statymų
kombinacija, pasirenkant 2 skaitmenis. Priklausomai nuo skaitmenų, iš viso pastatomi 3, 4, 5
ir 6 žetonai. Pavyzdžiui, jei statoma ant skaitmenų 1 ir 4, atliekamas išskirtas vieno žetono
statymas ant kiekvieno iš šių skaičių: 1 ir 4, 11 ir 14, 21 ir 24, 31 ir 34.
Raudoni išskirti statymai
Iš viso pastatomi 4 žetonai. Atliekama po išskirtą vieno žetono statymą ant šių skaičių: 9 ir
12, 16 ir 19, 18 ir 21, 27 ir 30.
Juodieji išskirti statymai
Iš viso pastatomi 7 žetonai. Atliekama po išskirtą vieno žetono statymą ant šių skaičių: 8 ir
11, 10 ir 11, 10 ir 13, 17 ir 20, 26 ir 29, 28 ir 29, 28 ir 31.
Statistiniai duomenys
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Norėdami pasižiūrėti į praėjusio žaidimo statistikos duomenis, atidarykite statistikos meniu,
kuriame nurodyta: laimingų skaičių pasiskirstymas rato statistikos skydelyje; rezultatų
procentines diagramas raudonų ir juodų, lyginių ir nelyginių skyrelių įskaitant nulio skyrelį,
skydelyje; 5 dažniausiai pasitaikiusius skaičius ir procentinį pasiskirstymą „karštų“ ir „šaltų“
skaičių skydelyje. Visi statistiniai duomenys pagrįsti paskutiniais 500 lošimų. Iš šio meniu
galite atlikti tik tiesioginius ir išorinius statymus.

Stalinis kompiuteris

Mobilusis įrenginys

Matematinis modelis
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Nominalai1:
Mažiausias vidinis statymas (*):
Didžiausias vidinis statymas (*):
Mažiausias išorinis statymas (*):
Didžiausias išorinis statymas (*):
Didžiausias bendras statymas (*):
Didžiausias laimėjimas (*):

0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 1,00; 5,00; 10,00;
25,00;50,00;100,00; 500,00; 1000,00; 2000,00;
3000,00; 5000,00; 10000,00.
1,00€
25,00€
5,00€
100,00€
300,00€
4200
(12 x didžiausio vidinio statymo ant vieno skaičiaus)

2.350 Žaidimas „Hugo Goal“ („Hugo įvartis“)
Hugo, Afskilija, Don Kroko ir avis jau apšilo, susivarstė sportbačius ir yra pasiruošę teisėjo
švilpukui žaidime „Hugo Goal“ („Hugo įvartis“). Tai 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5
fiksuotomis mokėjimo eilutėmis. Trijų vienodų simbolių derinys bet kurioje mokėjimo eilutėje
laikomas laimingu deriniu.
Draugiškas nykštukas Hugo yra universalusis simbolis, kuris gali pasirodyti bet kurioje
pozicijoje ant bet kurio iš trijų būgnų. Universalusis simbolis pakeičia bet kurį įprastą simbolį ir
padeda sudaryti laimingus derinius.
Kai ant būgnų nematyti nė vienos visiškai sukrautos to paties veikėjo (Afskilijos, Don Kroko
arba avies) simbolių rinkinio, aktyvuojama Pakartojimo funkcija. Norint aktyvuoti šią funkciją,
Universalusis (Hugo) simbolis gali būti naudojamas visiems veikėjų simboliams pakeisti. Kitas
būgnas nemokamai suksis pakartotinai iki kol pasirodys laimingas derinys!
Per sukimus, kai nieko nelaimima, jei ant būgnų nematyti dviejų visiškai sukrautų to paties
objekto (futbolo kamuolio, švilpuko, sportbačio, chronometro, vėliavų) simbolių rinkinio,
aktyvuojama Nemokamo spyrio funkcija. Norint aktyvuoti šią funkciją, Universalusis (Hugo)
simbolis gali būti naudojamas visiems objektų simboliams pakeisti. Kitas būgnas nemokamai
pasisuks pakartotinai tik vieną kartą, dėl to turėsite antrą šansą laimėti.
Jei yra galimybė suktis dviem būgnams, nesisuks tas, kuriuo įmanoma gauti didžiausią prizą, ir
bus aktyvuota viena iš dviejų pakartotinio sukimų funkcijų.
Kai visose būgnų pozicijose yra tas pats simbolis, aktyvuojamas papildomas 11 Metrų Baudinio
žaidimas. Universalusis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį. Žaidžiate kaip Hugo, kuris
šiame žaidime yra vartininkas ir bando atremti kiek įmanoma daugiau baudinių tam, kad per
lošimą, per kurį aktyvuotas žaidimas, laimėjimas būtų padaugintas. Turite penkis bandymus
atremti baudinį. Pasirinkite ir spustelėkite ekraną toje vietoje, kur manote, kad Hugo atremtų

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

242
baudinį! Kiekvienu atrėmimu laimėjimo daugiklis (x1) padidinamas. Už atremtus visus penkis
baudinius laimimas didžiausias daugiklis – x10! Galimi daugikliai yra: x2, x3, x4, x5 ir x10.

Stalinis kompiuteris

Mobilusis įrenginys
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Matematinis modelis
Būgnų skaičius:
Monetų skaičius:
Mokėjimo eilučių skaičius:
Nominalai1:
Mažiausias statymas (*):
Didžiausias statymas (*):
Didžiausias laimėjimas (*):
Didžiausio laimėjimo tikimybė:
Kintamumas:
Nemokamas lošimo palaikymas

3
1 (fiksuotas)
5 (fiksuotas)
0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40;0,50; 0,60;
0,70;
0,80; 0,90; 1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 7,00;
8,00;
0,05€
9,00;
10,00;
15,00; 20,00;
100,00
€
80 000€
1,78894E-06
didelis (7/10)
Taip

Mokėjimų lentelė
Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei.
Simbolis
UNIVERSALUSIS
SIMBOLIS
HP3
HP2
HP1
LP5
LP4
LP3
LP2
LP1

X3
80
25
20
15
6
5
4
3
2

Simboliai
Simbolis

Universalusis simbolis

„Art“

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

244

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma
Simbolis

HP3

HP2

HP1

„Art“

,

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma
Simbolis

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

„Art“

2.351 Žaidimas „243 Crystal Fruits“ („243 Kristalo vaisiai“)
Žaidime yra penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus tie penki būgnai
sustoja lošimo lange rodydami atsitiktinį simbolių derinį. Pagrindinė žaidimo mintis yra ta, kad
kai ant 2, 3 arba 4 būgnų pasirodys universalusis simbolis, jūs būsite informuojamas anonsu ir
žaidimo laimingų eilučių skaičius nuo 5 pakils iki 243.
Kai 243 eilutės bus aktyvios, gausite savo pirmąjį laimėjimą ir sužinosite, kuo šis žaidimas yra
unikalus. Simboliai, su kuriais laimėjote, susprogs ir atsiras nauji, su kuriais galėsite laimėti dar
didesnį daugiklį. O kai laimėsite su naujaisiais simboliais, vėl gausite kitus, su kuriais galima
laimėti dar didesnių, x5, daugiklių (daugikliai x1, x2, x3, x4, x5). Tai galioja tik su 243 funkcija.
Pagrindiniame žaidime be šios funkcijos yra tik 5 klasikiniai lošimų automato būgnai.
Tam, kad pradėtų žaidimą, žaidėjas turi atlikti statymą ir paspausti sukimo mygtuką arba
didžiausio statymo mygtuką, kuris pradės žaidimą didžiausios sumos statymu. Būgnai pradeda
suktis, po kiek laiko sustoja vienas paskui kitą ir parodo simbolius. Jei laimingose eilutėse yra
laimingas derinys, žaidėjas gali susirinkti laimėjimą arba lošti toliau.
Mažiausias statymas yra 0,1 euro, didžiausias 100 eurų.
Lošimų automato apibūdinimas
5 būgnų lošimų automatas
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Laimingosios eilutės
Lošimų automatas turi 5 laimingąsias eilutes. Išmokama iš kairės į dešinę.

Kai ant 1, 3 arba 5 būgnų pasirodys universalusis simbolis, žaidimo laimingų eilučių skaičius
nuo 5 pakils iki 243 ir bus aktyvuojama pakartotinio sukimo funkcija. Išmokama iš kairės į
dešinę ir tik už šalia esančius laimingus derinius.

LAIMĖJIMAS

JOKIO
LAIMĖJIMO

Žaidime yra 8 skirtingi simboliai ir universalusis simbolis.
ID Vardas Aprašymas
Paveikslėlis
1
S1
Vyšnios
2

S2

Citrina

3

S3

Apelsinas

4

S4

Slyva

5

S5

Kivis
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6

S6

Vynuogės

7

S7

Arbūzas

8

S8

7

9

U

UNIVERSALUS243

Išmokos
Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laimingoje
eilutėje.
„Statymas“ reiškia „Bendrą statymą“
Simbolis
S9 – W

5x

4x
-

S8

40 x statoma suma

S7

24 x statoma suma

S6
S5
S4
S3
S2
S1

16 x statoma suma
16 x statoma suma
4 x statoma suma
4 x statoma suma
3 x statoma suma
3 x statoma suma

20 x statoma
suma
12 x statoma
suma
8 x statoma suma
8 x statoma suma
3 x statoma suma
3 x statoma suma
2 x statoma suma
2 x statoma suma

3x
10 x statoma
suma
6 x statoma suma
4 x statoma suma
4 x statoma suma
2 x statoma suma
2 x statoma suma
1 x statoma suma
1 x statoma suma

W - visiems simboliams yra juokdarys. W simbolis gali būti tik laimingojo derinio dalis.“ׅ

2.352 Žaidimas „Blood Suckers“ („Vampyrai“)







Žaidimas „Blood Suckers“ („Vampyrai“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 25 statymo eilučių kelių
monetų vaizdo lošimo automatas su „Scatter“ laimėjimais, nemokamais sukimais,
universaliaisiais simboliais ir papildomu žaidimu, kuriame reikia žudyti vampyrus.
Galite laimėti 25 fiksuotas statymo eilutes 1–4 statymo lygių.
Pasirinkus DIDŽIAUSIĄ STATYMĄ, žaidimas žaidžiamas aukščiausiu lygiu ir esama
monetų verte.
Didžiausia statymo suma 50€, mažiausia statymo suma 0,25€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimų lentelė
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Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir papildomus simbolius.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas, padaugintas iš daugiklio, rodomo
mokėjimų lentelėje.
„Scatter“ laimėjimai išmokami nepriklausomai nuo statymo eilutės rezultatų.
3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, matomų bet kur ant būgnų aktyvina 10 nemokamų
sukimų.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Visi laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su „Scatter“
simboliais.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
„Scatter“, nemokamo sukimo ir papildomi laimėjimai pridedami prie statymo eilučių
laimėjimų.

Nemokami sukimai






3 arba daugiau „Scatter“ simbolių matomų ant būgnų per nemokamus sukimus aktyvina 10
papildomų nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus statymo eilučių laimėjimai trigubinami, išskyrus laimėtus
nemokamus sukimus ir papildomo žaidimo laimėjimus.
Papildomi laimėti nemokami sukimai nėra dauginami iš nemokamų sukimų daugiklio.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie bet kuriuo laimėjimo iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.

Papildomas žaidimas





3 arba daugiau iš eilės einančių papildomų simbolių aktyvioje statymo eilutėje nuo kairio
būgno link dešinio aktyvina papildomą žaidimą.
Esate senovinėje katakomboje, apsuptas karstų.
Atidarykite karstus ir raskite vampyrus, kuriuos turite nužudyti.
Monetų gaunate už kiekvieną nužudytą vampyrą.
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Papildomas žaidimas baigiasi, kai iš pasirinkto karsto išskrenda šikšnosparniai.
Per vieną sukimą suteikiamas vienas papildomas žaidimas.
Monetų laimėjimai per papildomą žaidimą proporcingi statymo lygiui ir papildomų simbolių
raunde, kuris aktyvino papildomą žaidimą, skaičiui.
Pasibaigus papildomam žaidimui, bendras laimėjimas iš papildomo žaidimo pridedamas prie
visų laimėjimų iš rando, kuris aktyvino papildomą žaidimą.
Didžiausias laimėjimas monetomis per papildomą žaidimą yra 20 320.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų verte
(kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodyklės, nukreiptas į dešinę arba kairę, ir slinkite per mokėjimų
lentelės puslapius.
Spustelėkite ir peržiūrėkite mokėjimų lentelę.

Žaidimo nustatymų parinktys




Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
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2.353 Žaidimas „Dazzle Me“ („Apakink mane“)










Žaidimas „Dazzle Me“ („Apakink mane“) yra žavingas vaizdo lošimo automatas su 5
išskirtiniais būgnais ir 76 mirksinčiomis statymo eilutėmis. Žaidime yra mirksintys
universalieji būgnai, nemokami sukimai ir susietieji būgnai.
Žaidimas žaidžiamas su 76 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygiais (20
monetų vienam lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 200€, mažiausia statymo suma 0,2€
Laimingi deriniai apskaičiuojami pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Mokėjimų lentelė








Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.

Mirksintys universalieji būgnai




Mirksintys universalieji būgnai atsitiktinai matomi per pagrindinį žaidimą kaip
perdengiantis būgnas tik su universaliaisiais simboliais.
1–5 būgnai gali pavirsti mirksinčiais universaliaisiais būgnais.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolius.

Nemokami sukimai


Nemokamo sukimo simbolis yra „Scatter“ simbolis.
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3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių, matomų bet kur ant būgnų per pagrindinį
žaidimą, aktyvina nemokamus sukimus.
3 nemokamų sukimų simboliai = 8 nemokami sukimai
4 nemokamų sukimų simboliai = 12 nemokamų sukimų
5 nemokamų sukimų simboliai = 16 nemokamų sukimų
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kuriuo statymo eilutės laimėjimo.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kuris aktyvino nemokamus
sukimus.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų nemokamų sukimų.

Susietieji būgnai




Susietųjų būgnų funkcija matoma tik per nemokamus sukimus.
Pasibaigus kiekvienam sukimui, identiški susietieji būgnai matomi greta vienas kito ant bet
kurio iš 1–4 būgnų.
Dešinys būgnas yra kairio būgno kopija, o 1 būgnas susietas su 2 būgnu ir (arba) 3 būgnas
susietas su 4 būgnu.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.

Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius.

Spustelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite
žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
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Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Žaidimo nustatymų parinktys





Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greitojo sukimo parinktį (ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.

2.354 Žaidimas „Gonzo's Quest“ („Gonzo's ieškojimas“)









Žaidimas „Gonzo’s ieškojimas“ („Gonzo's Quest“) yra vaizdo lošimo automatas be būgnų
sukimo funkcijos: šiame 5 būgnų, 3 eilių, 20 eilučių žaidime yra funkcija „Avalanche“ bei
„Free Falls“ laimėjimai ir universalieji simboliai.
Žaidimas žaidžiamas su 20 fiksuotų statymo eilučių, 1–5 statymo lygiais ir skirtingomis
monetų vertėmis.
Sukimo mygtukas paleidžia žaidimą esama statymo verte ir monetos verte.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS žaidžia aukščiausiu statymo lygiu ir iš anksto pasirinkta
monetos verte.
Didžiausia statymo suma 50€, mažiausia statymo suma 0,2€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Mokėjimų lentelė








Universalusis simbolis matomas tik ant 2, 3 ir 4 būgnų bei pakeičia visus simbolius.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir š kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
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Visi laimėjimai išmokami tik už pasirinktas statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su „Free
Fall“ simboliais.
Kai pasiekiamas didžiausias daugiklis, visi laimėjimai išmokami su didžiausiu daugikliu,
kol nesugeneruojama naujų laimėjimų. Daugiklis pavirs pirminiu daugikliu.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.

Funkcija „Avalanche“








Simboliai nesisuka, o sukrenta į vietas būgnuose.
Laiminga statymo eilutė paleis „Avalanche“.
Simboliai laiminguose deriniuose sprogsta ir dingsta, palikdami laisvą vietą antrai simbolių
lavinai, taip suteikiant jums galimybę padidinti laimėjimą.
Lavinos tęsiasi tol, kol nebėra laimėjimų.
Laimėjimo daugiklis padidinamas su kiekviena nauja lavina, kol pasiekiamas didžiausias
daugiklis.
Daugiklis lieka ties didžiausiu lygiu visoms kitoms lavinoms, kol nebėra laimėjimų.
Pagrindiniame žaidime didžiausias daugiklis yra 5, o „Free Fall“ – 15. Daugiau informacijos
ieškokite žaidimo mokėjimų lentelėje.

„Free Fall“











„Free Fall“ simboliai matomi tik ant 1, 2 ir 3 būgnų.
3 „Free Fall“ simboliai aktyvina 10 „Free Fall“, nepriklausomai nuo žaidžiamos statymo
eilutės.
„Free Fall“ simboliai turi būti matomi iš eilės, pradedant nuo kairėje esančio būgno.
„Free Falls“ naudojamas tas pats statymas kaip ir raunde, kuris aktyvino „Free Fall“.
Laiminga statymo eilutė per „Free Fall“ paleis „Avalanche“.
Didžiausias daugiklis per „Free Fall“ yra 15.
Per „Free Fall“ galima laimėti papildomų „Free Fall“.
Pasibaigus „Free Falls“, žaidimas grįžta į raundą, per kurį „Free Falls“ buvo aktyvuoti.
Pasibaigus „Free Falls“, bendras laimėjimas iš „Free Falls“ pridedamas prie visų laimėjimų
iš raundo, kuris aktyvino „Free Falls“.
Žaidžiant „Free Falls“, 3 „Free Fall“ simboliai aktyvina 10 papildomų „Free Fall“.

Žaidimo nustatymų parinktys








Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Aplinkos garsas. Įjungia arba išjungia fono garsą.
Garso efektai. Įjungia arba išjungia garso efektus, taikomus įvykiams.
Pristatymo įrašas. Įjungia arba išjungia pristatymo filmą.
Animacija. Įjungia arba išjungia animaciją.
Grafikos kokybė. Sureguliuokite kokybę esant prastam tinklo ryšiui.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją.
Pastaba: Kai kurie kazino gali netaikyti visų pateiktų žaidimo nustatymų.
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2.355 Žaidimas „European roulette“ („Europietiška ruletė“)




Žaidimas „European roulette“ („Europietiška ruletė“) yra klasikinis ruletės žaidimas,
kuriame yra „call“ statymo, specialiojo statymo ir mėgstamiausių statymų parinktys.
Ruletės ratą sudaro 37 padalos, sunumeruotos 0–36. Žaidimo tikslas yra nuspėti, į kurią
padalą įkris kamuoliukas pasukus ratą.
Išmokos apskaičiuojamos pagal mokėjimų lentelę. Norėdami peržiūrėti mokėjimų lentelę,
nuspauskite klaviatūroje mygtuką „i“ arba peržiūrėkite toliau esantį skyrių.

Statymų atlikimas










Galite nurodyti įvairias stalo vietas, kad paryškintumėte įvairius statymus.
Kai vieta yra paryškinta, matomas langas, kuriame pateikta mažiausiai ir didžiausia statymo
riba tam statymui.
Norėdami atlikti statymą, pasirinkite žetono vertę ir spustelėkite arba skaičių, arba statymo
padėtį ant stalo. Papildomi spustelėjimai prideda reikiamą tos pačios vertės žetonų skaičių
prie pasirinkto statymo.
Jei yra aktyvių rodyklių į kairę ir į dešinę nuo žetonų, spustelėkite jas ir peržiūrėkite
papildomas žetonų vertes, su kuriomis galite statyti.
Atlikę statymą, galite parodyti į žetonus ant stalo ir peržiūrėti bendrą statymo vertę ir bendrą
išmoką, jei statymas laimi.
Kai baigsite statymus, nuspauskite SUKIMO mygtuką ir pradėkite žaidimo raundą. Tuomet
į ruletės ratą paleiskite kamuoliuką.
Kai kamuoliukas sustoja padaloje, paskelbiamas laimingas skaičius ir išmokami visi
laimingi statymai.
Galima sukti ratą neatlikus nei vieno statymo.

Statymo tipai




Šiame žaidime galite atlikti vidinius statymus, išorinius statymus, „call“ statymus ir
specialiuosius statymus.
Vidiniai statymai
Vidiniai statymai yra statymai ant konkrečių skaičių ant stalo. Toliau pateikiamos vidinių
statymų parinktys.
o Tiesus statymas. Tiesus statymas atliekamas ant vieno skaičiaus. Norėdami atlikti
tiesų statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus stale.
o Išdalytas statymas. Išdalytas statymas atliekamas ant 2 greta esančių skaičių.
Norėdami atlikti išdalytą statymą, padėkite žetoną ant linijos tarp 2 greta esančių
skaičių.
o Trijų linijų (gatvės) statymas. Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas ant 3
skaičių eilės. Norėdami atlikti gatvės statymą, padėkite žetoną ant linijos vienos iš 12
eilių pradžios. Jūs taip pat galite atlikti trijų linijų (gatvės) statymą ant 0, 1, 2 arba 0,
2, 3 padėdami žetoną ant 3 skaičių susikirtimo kampo.
o Kampo statymas. Kampo statymas yra statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti
kampo statymą, padėkite žetoną ant 4 skaičių susikirtimo kampo. Taip pat galite
atlikti kampo statymą ant 0, 1, 2, 3 padėdami žetoną ant 0 ir 1, 2, 3 eilės susikirtimo
kampo.
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Šešių linijų statymas. Šešių linijų statymas yra statymas ant 6 skaičių; 2 eilių, kurias
sudaro 3 skaičiai, išskyrus 0. Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną
ant linijos, kuris skiria 2 eiles, pradžios.
Išoriniai statymai
Išoriniai statymai yra statymai, atliekami ant stalo sričių, kurios sudaro skaičių grupes.
Toliau pateikiami išorinių statymų variantai.
o Stulpelio statymas. Stulpelio statymas yra statymas ant 12 skaičių; vieno stulpelio,
kurį sudaro 12 skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vienos
iš 3 sričių, pažymėtų nuo 2 iki 1.
o Tuzino statymas. Tuzino statymas yra statymas ant 12 skaičių, 4 eilių, kurias sudaro
po 3 skaičius. Norėdami atlikti tuzino statymą, padėkite žetoną ant vienos iš
pažymėtų sričių: pirmo dvyliktuko, antro dvyliktuko arba trečio dvyliktuko.
o Statymas ant raudono arba juodo. Statymas ant raudono arba juodo yra statymas
ant 18 skaičių: ant visų juodų skaičių arba ant visų raudonų skaičių. Norėdami atlikti
statymą ant juodo arba raudono, padėkite žetoną ant nepažymėtų raudonų arba juodų
sričių.
o Statymas ant lyginių arba nelyginių skaičių. Statymas ant lyginių arba nelyginių
skaičių yra statymas ant 18 skaičių: arba ant visų lyginių skaičių, išskyrus 0, arba ant
visų nelyginių skaičių. Norėdami atlikti statymą ant lyginių arba nelyginių skaičių,
padėkite žetoną ant srities, pažymėtos Lyginiai arba Nelyginiai.
o 1–18 arba 19–36. 1–18 arba 19–36 statymas yra statymas ant 18 skaičių: arba ant
pirmų 18, išskyrus 0, arba ant paskutinių 18. Norėdami atlikti 1–18 arba 19–36
statymą, padėkite žetoną ant srities, pažymėtos 1–18, arba srities, pažymėtos 19–36.
o




„Call“ statymai






„Call“ statymai yra vienas arba daugiau vidinių statymų ant kelių skaičių, kaip jie matomi
ant ruletės rato.
Kai kurie „call“ statymai turi nustatytą mažiausią žetonų skaičių, kuris turi būti pateiktas,
kad statymas būtų atliktas. Daugiau informacijos ieškokite išmokų skyriuje.
„Call“ statymai atliekami padedant žetonus tiesiai ant ruletės takelio.
Norėdami atidaryti takelį, spustelėkite jo mygtuką klaviatūroje.
Toliau pateikiami „call“ statymai.
o Skaičius ir kaimynai. Skaičiaus ir kaimynų statymas yra numatytasis statymas ant 5
skaičių; 1 skaičiaus ir 2 dviejų skaičių, kurie matomi abiejuose to skaičiaus ant rato
pusėse. Norėdami atlikti skaičiaus ir kaimynų statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus
ant takelio.
o Norėdami padidinti arba sumažinti kaimynų, esančių skaičiaus ir kaimynų statyme,
skaičių, spustelėkite mygtukus (+) ir (–), esančius ant takelio. Didžiausias kaimynų
skaičius yra 8.
o „Jeu Zero“. „Jeu zero“ statymas yra statymas ant 7 skaičių serijos: 12, 35, 3, 26, 0,
32, 15. Norėdami atlikti „jeu zero“ statymą, padėkite žetoną ant takelio srities,
pažymėtos „Zero“.
o Pakopos. Pakopų statymas yra statymas ant 12 skaičių serijos: 27, 13, 36, 11, 30, 8,
23, 10, 5, 24, 16, 33. Norėdami atlikti pakopų statymą, padėkite žetoną ant takelio
srities, pažymėtos „Pakopos“.
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Našlaitėliai. Našlaitėlių statymas yra statymas ant dviejų iš 8 skaičių serijų: 17, 34, 6
ir 1, 20, 14, 31, 9. Norėdami atlikti našlaitėlių statymą, padėkite žetoną ant takelio
srities, pažymėtos „Našlaitėliai“.
o „Voisins“. „Voisins“ statymas yra statymas ant 17 skaičių serijos: 22, 18, 29, 7, 28,
12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Norėdami atlikti „voisins“ statymą, padėkite
žetoną ant takelio, srities, pažymėtos „Voisins“.
Specialieji statymai
Specialieji statymai yra „call“ statymų tipai ir yra atliekami padedant žetonus tiesiai ant
statymo pavadinimo specialiųjų statymų meniu. Norėdami atidaryti specialiųjų statymų
meniu, spustelėkite mėgstamiausių statymų mygtuką.
Specialieji statymai yra arba keli vieno tipo vidiniai statymai arba vidinių statymų deriniai.
Mažiausias žetonų skaičius, kurio reikia, kad būtų atliktas specialusis statymas, pateiktas
specialiųjų statymų meniu. Kitu atveju žr. išmokų skyrių.
Toliau pateikiami specialieji statymai.
o Raudonų ir juodų išskyrimai. Raudonų ir juodų išskyrimo statymas yra statymas
arba ant visų galimų išskyrimo statymų ant raudonų skaičių (9/12, 18/21, 16/19,
27/30), arba ant visų išskyrimo statymų ant juodų skaičių. (8/11, 10/11, 10/13, 17/20,
26/29, 29/28, 28/31).
o „Finale Plein“. Statymas „Finale Plein“ yra statymas ant vieno skaičiaus ir visų
papildomų skaičių, kurie baigiasi tuo skaičiumi. Pavyzdžiui, statymas „Finale Plein
7“ būtų statymas ant 7, 17, 27, o statymas ant „Finale Plein 2“ – 2, 12, 22, 32.
o „Finale Cheval“. Statymas „Finale Cheval“ yra išskirtas statymas ant 2 skaičių ir
papildomų išskirtų statymų ant tų skaičių, kurie baigiasi ta pačia pora skaitmenų.
Pavyzdžiui, statymas „Finale Cheval 3/6“ apima išskirtą statymas ant 3/6, 13/16,
23/26 ir 33/36.
o „Finale Cheval / Plein“. Statymas „Finale Cheval / Plein“ yra išskirtas statymas ant
2 skaičių ir visų skaičių, kurie baigiasi tais dviem skaičiais. Ant ne greta esančių
skaičių, kurie atitinka modelį, dedami tiesūs statymai. Pavyzdžiui, statymas „Finale
Cheval / Plein 4/5“ apima išskirtus statymus ant 4/5, 14/15, 34/35 ir tiesius statymus
ant 24 ir 25.
o








Išmokos


Toliau esančioje lentelėje pateikiami visi galimi statymai su mažiausiu žetonų, būtinų norint
atlikti statymą ir gauti išmoką, skaičiumi.
Statymas

Mažiausias žetonų skaičius

Laimėjimas

Tiesus

1

35:1

Išdalytas

1

17:1

Trijų linijų (gatvės)

1

11:1

Kampo

1

8:1

Šešių linijų

1

5:1

Stulpelio

1

2:1

Tuzino

1

2:1
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Raudonų arba juodų

1

1:1

Lyginių arba juodų

1

1:1

1–18 arba 19–36

1

1:1

Skaičius ir kaimynai

1

35:1

„Jeu Zero“

4 (3 išskirti ir 1 vienas tiesus statymas)

Išskirtas – 17:1
Tiesus – 35:1

Pakopos

6 (6 išskirti statymai)

17:1

Našlaitėliai

5 (4 išskirti statymai ir 1 tiesus statymas)

Išskirtas – 17:1
Tiesus – 35:1

„Voisins“

9 (vienas 2 žetonų trijų linijų statymas, 5
išskirti statymai su 1 žetonu ir 1 kampo
statymas su 2 žetonais)

Išskirtas – 17:1
Trijų linijų
(gatvės) – 11:1
Kampo – 8:1

Raudoni išskirti statymai 4

17:1

Juodieji išskirti statymai

17:1

7

„Finale Plein“ (0, 1, 2, 3,
4 (4 teisūs statymai)
4, 5, 6)

35:1

„Finale Plein“ (7, 8, 9)

3 (3 teisūs statymai)

35:1

„Finale Cheval“ (0/3,
1/4, 2/5, 3/6)

4 (4 išskirti statymai)

17:1

„Finale Cheval“ (4/7,
3 (3 išskirti statymai)
5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 9/12)

17:1

„Finale Cheval/Plein“
(0/1, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6)

5 (3 išskirti statymai ir 2 tiesūs statymai)

Išskirtas – 17:1
Tiesus – 35:1

„Finale Cheval / Plein“
(6/7)

5 (3 tiesūs statymai ir 2 išskirti statymai)

Išskirtas – 17:1
Tiesus – 35:1

„Finale Cheval / Plein“
(3/4)

6 (2 išskirti statymai ir 4 tiesūs statymai)

Išskirtas – 17:1
Tiesus – 35:1

„Finale Cheval / Plein“
(7/8, 8/9, 9/10)

4 (2 išskirti statymai ir 2 tiesūs statymai)

Išskirtas – 17:1
Tiesus – 35:1

Mėgstamiausi statymai





Žaidimas turi mėgstamiausių statymų funkciją, kuri leidžia išsaugoti bet kokios
konfigūracijos statymus ir atlikti juos automatiškai.
Norėdami išsaugoti statymą kaip mėgstamiausią, atlikite visus statymus ant stalo ir tuomet
atidarykite mėgstamiausių statymų meniu. Įveskite mėgstamiausio statymo pavadinimą ir
spauskite OK.
Norėdami atlikti vieną iš mėgstamiausių statymų, atidarykite mėgstamiausių statymų meniu
ir pasirinkite statymą iš sąrašo. Visi žetonai padedami automatiškai.
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Norėdami ištrinti mėgstamiausią statymą, uždarykite statymą sąraše nuspausdami mygtuką
„x“.

Statistika ir skelbimų lenta











Statistikos skydelyje rodomi žaidimo raundo rezultatai, „karšti“ ir „šalti“ skaičiai bei stalo
statistika.
Norėdami atidaryti statistikos skydelį, nuspauskite statistikos meniu.
Rato statistika. Šioje skydelio dalyje rodomas laimingų skaičių pasiskirstymas per
paskutinius 500 raundų.
„Karšti“ skaičiai. Rodomi 4 dažniausiai pasitaikantys skaičiai per paskutinius 500
sukimų. Antroje eilėje rodoma, kiek kartų iškrito „karšti“ skaičiai per paskutinius 500
sukimų.
„Šalti“ skaičiai. Rodomi 4 skaičiai su didžiausiu sukimų skaičiumi nuo laiko, kai skaičius
iškrito paskutinį skartą per paskutinius 500 sukimų. Antroje eilėje rodoma, kiek kartų „šalti“
skaičiai iškrito per paskutinius 500 sukimų.
Juostinės diagramos. Šioje skydelio dalyje pateikiami raudono arba juodo ir lyginio arba
nelyginio skaičiaus statymai bei rodomas žaidimo raundų procentas, pasibaigęs bet kuriuo
rezultatu, įskaitant 0.
Galite atlikti tiesius statymus ant „karštų“ arba „šaltų“ skaičių ir statistikos rato arba atlikti
išorinius statymus padėdami žetonus tiesiai ant skelbimų lentos arba skydelio.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas Funkcija
Spustelėkite ir sukite.

Spustelėkite ir atidarykite mokėjimų lentelę.

Spustelėkite ir atidarykite statistikos skydelį.
Spustelėkite ir atidarykite mėgstamiausių statymų ir specialiųjų statymų
meniu.
Spustelėkite ir padvigubinkite visų šiuo metu ant stalo esančių statymų vertę.
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Spustelėkite ir atšaukite paskutinį ant stalo atliktą statymą.
Spustelėkite ir išvalykite visus stalo statymus.
Spustelėkite ir pakartokite tą patį statymą kaip ir ankstesniame žaidimo
raunde.
Spustelėkite ir atidarykite ir uždarykite ruletės takelį.

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsą arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garsumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu bei sukonfigūruokite
įvairias žaidimo parinktis. Meniu parinktys pateikiamos toliau.











Krupjė balsas
Fono muzika
Garso efektai
Garso takelis
Greitasis sukimas. (ne visuose kazino)
Statymo paryškinimas
Automatiškai reguliuojamas statymas
Grafikos kokybė
Pristatymas
Žaidimo istorija

Žaidimo nustatymų parinktys











Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Krupjė balsas. Įjungia arba išjungia krupjė balsą.
Fono muzika. Įjungia arba išjungia fono garsą.
Garso efektai. Įjungia arba išjungia žaidimo garso efektus.
Garso takelis. Pasirenkamas žaidimo garso takelis.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greitojo sukimo parinktį. (ne visuose kazino)
Grafikos kokybė. Reguliuoja grafikos kokybė optimaliam veikimui.
Pristatymas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Statymo paryškinimas. Įjungia arba išjungia statymo paryškinimą.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją.
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2.356 Žaidimas „Fairytale Legends: Red Riding Hood“ („Pasakų legenda:
Raudonkepuraitė“)











Žaidimas „Pasakų legenda: Raudonkepuraitė“ („Fairytale Legends: Red Riding Hood“) yra
5 būgnų, 3 eilių vaizdo lošimo automatas su atsitiktinėmis funkcijomis, papildomomis
funkcijomis, universaliaisiais pakartotiniais sukimais „Sticky“ ir universaliaisiais simboliais.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 200€, mažiausia statymo suma 0,2€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.

Mokėjimų lentelė













Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje pagal
mokėjimų lentelę.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus papildomus simbolius.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Atsitiktinės funkcijos ir papildomos funkcijos žaidžiamos tuo pačiu statymo lygiu ir
monetos verte kaip ir raundas, per kurį juos buvo aktyvuotos.
Pasibaigus atsitiktinėms ir papildomoms funkcijos, bendras šių funkcijų laimėjimas
pridedamas prie raundo, kuris aktyvino funkcijas.
Per pagrindinį žaidimą ir atliekant atsitiktines funkcijas, ant būgnų gali būti matomos
vidutinio laimėjimo krūvos.
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Visuose penkiuose būgnuose yra daug greta esančių padėčių, kurios per kiekvieną naują
sukimą atsitiktinai pakeičiamos vienu iš vidutinio laimėjimo simbolių, išskyrus žaidimo
logotipo simbolį.
Atsitiktinai pasirinktas simbolis matomas krūvose kiekvienos sukimo pradžioje.

Universalieji pakartotiniai sukimai „Sticky“














Universalieji simboliai matomi ant 2, 3 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime ir ant visų būgnų
atliekant nemokamus sukimus.
2 arba daugiau universaliųjų simbolių, matomų ant būgnų pagrindiniame žaidime, veikia
kaip universalusis simbolis „Sticky“ ir suteikia universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinį
sukimą.
Visi universalieji simboliai „Sticky“, matomi ant būgnų iš sukimo, kuris aktyvino
universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinį sukimą, išlieka toje pačioje padėtyje ant būgnų ir
per universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinį sukimą.
Suteikiamas papildomas universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinis sukimas, jei vienas
arba daugiau universaliųjų simbolių „Sticky“ matomi ant būgnų per universaliojo simbolio
„Sticky“ pakartotinį sukimą.
Universalieji simboliai, esantys už universaliųjų simbolių „Sticky“ nelaikomi matomais.
Universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinis sukimas pasibaigia, kai per tokį pakartotinį
sukimą nebematoma matomų universaliųjų simbolių „Sticky“.
Per universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinį sukimą negali būti aktyvuota nei viena
atsitiktinė funkcija arba papildoma funkcija.
Jei 3 papildomi simboliai, kurie aktyvinami per papildomas funkcijas, ir 2 arba daugiau
universaliųjų simbolių, kurie aktyvinami per universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinį
sukimą matomi tuo pačiu metu per pagrindinį žaidimą, pirmiausia žaidžiama su papildoma
funkcija.
Universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinio sukimo laimėjimai pridedami prie visų
laimėjimų iš pradinio sukimo.

Atsitiktinės funkcijos





3 atsitiktinės funkcijos: sukimai „Fairy Magic“, „Fairy Surprise“ ir sukimas „Fairy Wild“.
Pagrindiniame žaidime atsitiktinės funkcijos aktyvinamos atsitiktinai.
Atsitiktinės funkcijos negali būti aktyvuotos per universaliojo simbolio „Sticky“
pakartotinius sukimus arba nemokamus sukimus.
Atsitiktinės funkcijos negali būti aktyvuotos tuo pačiu metu kaip papildoma funkcija.

Sukimas „Fairy Magic“


Naudojant šią atsitiktinę funkciją, matomas atsitiktinis 5–9 vidutinio laimėjimo simbolių,
išskyrus žaidimo logotipo simbolį, blokas, kuris perdengia būgnus vienam sukimui.

Atsitiktinė funkcija „Fairy Surprise“


Atsitiktinė funkcija „Fairy Surprise“ atsitiktinai aktyvinama, jei pagrindiniame žaidime
nieko nelaimima.
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Simbolis atsitiktinai pasirenkamas iš vidutinio laimėjimo simbolių, esančių ant būgnų po
sukimo. Kiti simboliai, pradedant nuo mažo laimėjimo simbolių, pavirsta pasirinktu
simboliu, kol gaunamas laimėjimas.
Naudojant šią funkciją, papildomi ir universalieji simboliai negali būti pasirinkti.

Sukimas „Fairy Wild“








3 arba 4 universalieji simboliai atsitiktine tvarka matomi ant 2, 3 ir 4 būgnų per sukimą.
Kai būgnai sustoja ir išmokami laimėjimai, suteikiamas universaliojo simbolio „Sticky“
pakartotinis sukimas.
Visi universalieji simboliai ant būgnų nuo pradinio sukimo išlieka toje padėtyje ir per
universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinį sukimą.
Suteikiamas papildomas universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinis sukimas, jei vienas
arba daugiau universaliųjų simbolių „Sticky“ matomi ant būgnų per universaliojo simbolio
„Sticky“ pakartotinį sukimą.
Universalieji simboliai, esantys už universaliųjų simbolių „Sticky“ nelaikomi matomais.
Universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinis sukimas pasibaigia, kai per tokį pakartotinį
sukimą nebematoma matomų universaliųjų simbolių „Sticky“.

Papildomos funkcijos




3 papildomi simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgnų per pagrindinį žaidimą, aktyvina vieną iš
papildomų funkcijų.
Norėdamas aktyvuoti papildomą funkciją, žaidėjas pasirenka vieną iš trijų skrynių.
3 papildomos funkcijos: premija „Beware the Wolf“, nemokami sukimai ir monetų
laimėjimas.

Premija „Beware the Wolf“












Kai aktyvinama premija „Beware the Wolf“, žaidėjui suteikiamas stalo žaidimo tipo
papildomas žaidimas.
Žaidėjas pasuka sukutį spustelėdamas žaidimo ekraną, kad judėtų po lentą ir laimėtų
monetų.
Žaidėjas pradeda iš 0 padėties.
Daugiklis yra x1–20 statymo sumos.
Žaidime yra 5 tipų vietos: monetų laimėjimo, dvigubinimo, rodyklės, monetų laimėjimo
didžiausio prizo ir surinkimo.
Jei žaidėjas pataiko ant monetų laimėjimo vietos, suteikiamas monetų laimėjimas.
Monetų laimėjimo suma lygi esamam statymui, padaugintam iš daugiklio, nurodyto ant
vietos.
Kai žaidėjas sustoja ant dvigubinimo vietos, visi daugikliai papildomame žaidime, įskaitant
monetų laimėjimo didžiausią prizą, yra dvigubinami. Daugiklis nėra taikomas monetų
laimėjimams, surinktiems iki tol per papildomą žaidimą.
Kai žaidėjas sustoja ant rodyklės vietos, jis pereina pagal rodyklę ant kito ėjimo.
Kai žaidėjas sustoja ant monetų laimėjimo didžiausio prizo, premija „Beware the Wolf“
pasibaigia, ir suteikiamas monetų laimėjimo didžiausias prizas prie monetų laimėjimo, iki
tol surinkto per papildomą žaidimą.
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Monetų laimėjimo didžiausio prizo suma lygi esamam statymui, padaugintam x100 arba
x200 monetų laimėjimo didžiausio prizo daugiklio. Pastarasis variantas yra įmanomas, jei
žaidėjas anksčiau sustojo ant dvigubinimo vietos.
Kai žaidėjas sustoja ant surinkimo vietos, premija „Beware the Wolf“ pasibaigia, ir
suteikiami monetų laimėjimai, surinkti iki šiol.

Nemokami sukimai











Kai aktyvinami nemokami sukimai, žaidėjui suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Atliekant nemokamus sukimus, 1 papildomas simbolis, kuris sustoja ant būgnų, suteikia 2
papildomus nemokamus sukimus. 2 papildomi simboliai suteikia 4 papildomus nemokamus
sukimus, o 3 papildomi simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų.
Atliekant nemokamus sukimus, papildomi simboliai gali būti matomi tik ant 1, 3 ir 5 būgnų.
Atliekant nemokamus sukimus, 2 arba daugiau universaliųjų simbolių, matomų ant būgnų,
veikia kaip universalieji simboliai „Sticky“ ir suteikiama universaliojo simbolio „Sticky“
pakartotinį sukimą.
Atliekant nemokamus sukimus, ant būgnų gali būti matomi universalieji simboliai „Sticky“.
Per universaliojo simbolio „Sticky“ pakartotinius sukimus papildomi simboliai negali būti
ant būgnų.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per nemokamus sukimus pridėti prie
visų laimėjimų iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.

Monetų laimėjimas


Jei laimimas monetų laimėjimas, žaidėjui suteikiamas monetų laimėjimas, kuris lygus
esamam statymui, padaugintam x15.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
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Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir
grįžkite į žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją (negalima, kai
ŽAIDŽIAMA JUOKAIS).

2. 357 Žaidimas „Fruit Shop“ („Vaisių parduotuvė“)







Žaidimas „Fruit Shop“ („Vaisių parduotuvė“) yra labai aktyvus vaizdo lošimo automatas su
5 būgnais ir 15 statymo eilučių. Klasikinės funkcijos apima universaliuosius simbolius su x2
daugikliu ir nemokamų sukimų x2 daugiklį.
Žaidimas žaidžiamas su 15 statymo eilučių, 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetų
vertėmis.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS žaidžia žaidimą ties 15 statymo eilučių, didžiausiu statymo
lygiu, ir esama monetos verte.
Didžiausia statymo suma 150€, mažiausia statymo suma 0,15€
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Mokėjimų lentelė









Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.
Tiek per pagrindinį žaidimą, tiek atliekant nemokamus sukimas, universalieji simboliai
matomi ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Statymo eilutės laimėjimai su universaliais simboliais yra x2.
Tik vienas universalusis daugiklis yra taikomas statymo eilutės laimėjimui.
Pasirenkamas mokėti tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
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Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Žaidimo istorija neprieinama, jei žaidžiame režimu ŽAISTI JUOKAIS.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.

Nemokami sukimai








Statymo eilutės laimėjimai su sutampančiais simboliais suteikia nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Atliekant nemokamus sukimus, visi laimingi deriniai su sutampančiais simboliais suteikia
papildomų nemokamų sukimų pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Nemokami sukimai pasibaigia, kai nebelieka nemokamų sukimų ir nebe sugeneruojama
naujų laimėjimų.
Statymo eilučių laimėjimai atliekant nemokamus sukimus išmokami x2.
Atliekant nemokamus sukimus, statymo eilutės laimėjimai su universaliais simboliais
reiškia, kad universalusis daugiklis padauginamas iš nemokamų sukimų daugiklio.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie bet kuriuo laimėjimo iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetų verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite
žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir
grįžkite į žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
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Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją. (funkcija
negalima, jei žaidžiama režimu ŽAISTI JUOKAIS).

2.358 Žaidimas „Guns N' Roses“ („Ginklai ir rožės“)
















Žaidimo „Guns N' Roses“ („Ginklai ir rožės“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 eilučių vaizdo lošimo
automatas su universaliaisiais simboliais, išplečiamais universaliaisiais simboliais,
universaliuoju simboliu „Appetite for Destruction“, papildomais simboliais, nemokamais
sukimais „Encore“, sukimais „Legend“, daugikliu „Solo“ ir papildomu žaidimu „CrowdPleaser“.
Žaidime yra DAINŲ SĄRAŠAS, iš kurio galima rinktis 5 skirtingus takelius, kurie bus
grojami žaidžiant žaidimą.
Kai žaidimas prasideda, grojama daina „Welcome to the Jungle“.
Kai „Welcome to the Jungle“ pasibaigia, kitas takelis iš sąrašo bus paleidžiamas
automatiškai, jei jis bus užkrautas. Kitu atveju bus kartojama „Welcome to the Jungle“.
Pasibaigus paskutiniam takeliui grojaraštyje, automatiškai vėl bus paleidžiama „Welcome to
the Jungle“ bei visi 5 takeliai esantys cikle.
Ciklo eiga gali būti keičiama tarp „Loop All“ (kartoti visas) (numatytasis nustatymas) ir
„Loop 1“ (kartoti vieną), kuris kartos tik tuo metu skambantį takelį.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 200€, mažiausia statymo suma 0,2€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Mokėjimų lentelė
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Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su
papildomais simboliais ir laimėjimus per papildomą žaidimą „Crowd-Pleaser“.
Tik 1 atsitiktine tvarka aktyvinama funkcija arba papildoma funkcija gali būti aktyvuota per
vieną sukimą (išskyrus atvejus, kai suteikiami nemokami sukimai „Encore“ iš papildomo
žaidimo „Crowd-Please“).

Universalusis simbolis ir išplečiamas universalusis simbolis






Universalieji simboliai atsitiktine tvarka gali būti matomi bet kur ant būgnų, išskyrus 3
būgną naudojant universaliojo simbolio funkciją „Appetite for Destruction“, ir pakeisti visus
simbolius, išskyrus papildomus simbolius.
Universalieji simboliai pavirsta išplečiamais universaliaisiais simboliais, kurie automatiškai
plečiasi ir padengia visą būgną.
Pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ, universaliojo simbolio pakeitimas mokamas aukščiausiu
galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje.
Išplečiami universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus universalųjį simbolį
„Appetite for Destruction“, perdengiantį universalųjį simbolį atliekant sukimus „Legend“ ir
perdengiantį sukrautą universalųjį simbolį atliekant nemokamus sukimus „Encore“.

Atsitiktinės funkcijos pagrindiniame žaidime


Per pagrindinį žaidimą gali būti aktyvuotos 3 atsitiktinės funkcijos: nemokami sukimai
„Legend“, universalusis simbolis „Appetite for Destruction“ ir daugiklis „Solo“.
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Sukimai „Legend“










Sukimai „Legend“ atsitiktinai aktyvinami ir suteikia 1 sukrautų universalųjį simbolį pirmam
sukimui. Tuomet sukimai „Legend“ suteikia 2 pakartotinius sukimus su 2 būgnais su
sukrautais universaliaisiais simboliais.
Sukrautas universalusis simbolis yra universalusis simbolis, kuris padengia 3 vietas ant
būgno. Tas pats grupės nario simbolis gali būti matomas ant kitų būgnų, tačiau jis nebus
sukrautas ir neveiks kaip universalusis simbolis.
Atliekant pirmą sukimą, 3 būgnas yra sukrautas universalusis būgnas, atliekant antrą
sukimą, 1 ir 5 būgnai yra sukrauti universalieji būgnai, o, atliekant paskutinį sukimą, 2 ir 4
būgnai yra sukrauti universalieji būgnai.
Papildomi simboliai gali būti matomi ant būgnų atliekant sukimus „Legend“.
Pakartotiniai sukimai atliekami tuo pačiu lygiu ir monetų verte kaip ir sukimas, kuris
aktyvino pakartotinį sukimą.
Pasibaigus sukimams „Legend“, bendras laimėjimas iš sukimų „Legend“ pridedamas prie
bet kurio laimėjimo iš rando, kuris aktyvino sukimus „Legend“.

Universalusis simbolis „Appetite for Destruction“











Universalusis simbolis „Appetite for Destruction“ yra perdengianti kryžiaus formos
universalioji korta, kuri gali sustoti bet kur, gali būti matoma visa arba iš dalies, ant 3 būgno
ant vienos iš 3 galimų padėčių pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Universalusis simbolis „Appetite for Destruction“ pakeičia visus simbolius, išskyrus
papildomu simbolius.
Universalusis simbolis „Appetite for Destruction“ moka už aukščiausią galimą laimingą
derinį statymo eilutėje pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Universalusis simbolis „Appetite for Destruction“ negali būti aktyvuotas, kai 3 papildomi
simboliai matomi bet kur ant būgnų arba jei jau buvo aktyvuoti sukimai „Legend“.
Kai aktyvinamas „Appetite for Destruction“, jokia kita funkcija negali būti aktyvinama.
Per funkciją „Appetite for Destruction“ ant būgnų negali būti matomi papildomi simboliai.
Universalieji simboliai gali būti matomi bet kur ant 1, 2, 4 ir 5 būgnų, jei naudojama
funkcija „Appetite for Destruction“, tačiau ji negali plėstis, jei universalusis simbolis
matomas po universaliuoju simboliu „Appetite for Destruction“.
Tačiau jei universalusis simbolis matomas ant to paties būgno, žemiau arba aukščiau
universaliojo simbolio „Appetite for Destruction“, universalusis simbolis plėsis tik iki vietos
ant būgno, kuri nėra padengta universaliojo simbolio „Appetite for Destruction“.

Daugiklis „Solo“






Daugiklio „Solo“ funkcija yra atsitiktinis daugiklis, kuris suteikia laimingai statymo eilutei
laimėjimo x4–10 daugiklį, kai visus statymo eilučių laimėjimus sudaro sutampantys
simboliai arba sutampantys simboliai, įskaitant universaliuosius simbolius.
Kai aktyvuotas daugiklis „Solo“, yra tik vienas laimingas simbolis, tačiau jis gali būti ant
kelių statymo eilučių, nes ant būgnų yra išplečiamųjų universaliųjų simbolių. Visi
laimėjimai padauginami iš laimėjimo daugiklio (x4–10) visam laimėjimui.
Daugiklis rodomas ant 4 būgno ir reiškia laimingų simbolių, kurie pereina per būgno
paryškintą vidurio padėtį, skaičių.
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Daugiklis „Solo“ aktyvinamas, jei statymo eilutės laimėjimą sudaro bent 3 sutampantys
simboliai.
Daugiklis „Solo“ aktyvinamas 1 laimingam simboliui tik per vieną sukimą (išskyrus
universaliuosius simbolius).
Daugiklis „Solo“ negali būti aktyvuotas, jei jau buvo aktyvuoti sukimai „Legend“ arba
universalusis simbolis „Appetite for Destruction“.
Daugiklis „Solo“ negali būti aktyvuotas, kai 3 papildomi simboliai matomi kartu bet kur ant
būgnų arba kai papildomas simbolis matomas bet kur ant abiejų 1 ir 3 būgnų.
Visi statymo eilučių laimėjimai padauginami iš daugiklio „Solo“ visam esamo sukimo
laimėjimui.

Papildomos funkcijos: nemokami sukimai „Encore“, papildomas žaidimas „Crowd-Pleaser“ ir
monetų laimėjimai






3 papildomi simboliai, matomi bet kur ant 1, 3 ir 5 būgno pagrindiniame žaidime, atsitiktinai
suteikia vieną iš 3 funkcijų: nemokamus sukimus „Encore“, papildomą žaidimą „CrowdPlease“ arba monetų laimėjimą.
Prieš paleidžiant papildomą funkciją, pasirodo papildomas ratas, kuris pradeda suktis.
Spustelėkite stabdymo mygtuką ir sustabdykite ratą bei pažiūrėkite, kuri papildoma funkcija
buvo aktyvuota. Ratas sustoja automatiškai praėjus šiek tiek laiko, jei stabdymo mygtukas
nėra nuspaudžiamas.
Mažiausiai monetų laimėjimas yra 200, o didžiausias – 600. Šis laimėjimas padauginamas iš
žaidžiamo statymo lygio, o bendras laimėjimas yra rodomas ant papildomo rato.

Nemokami sukimai „Encore“










Nemokami sukimai „Encore“ aktyvina 10 nemokamų sukimų.
Atliekant nemokamus sukimus „Encore“, per kiekvieną sukimą grupės nario simbolis
matomas kaip perdengiantis sukrautas universalusis simbolis ant 2, 3 ir 4 būgnų. Atliekant
sukimą, atitinkamas grupės nario simbolis veikia kaip universalusis simbolis ant visų kitų
būgnų.
Sukrautas universalusis simbolis yra universalusis simbolis, kuris padengia 3 vietas ant
būgno.
Papildomi simboliai negali būti matomi ant būgnų per nemokamus sukimus „Encore“.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kuris aktyvino nemokamus
sukimus.
Pasibaigus nemokamiems sukimams „Encore“, bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų
„Encore“ pridedamas prie bet kuriuo laimėjimo iš raundo, kuris aktyvino nemokamus
sukimus „Encore“.

Papildomas žaidimas „Crowd-Pleaser“


Papildomas žaidimas „Crowd-Pleaser“ yra 3 lygių žaidimas „Pick and Click“. Žaidėjai turi
kelis pasirinkimus, kurie suteikia monetų laimėjimus.
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Žaidžiant 1 lygiu, monetų laimėjimas gali būti 20–40 monetų; žaidžiant 2 lygiu, monetų
laimėjimas gali būti 40–100 monetų; žaidžiant 3 lygiu, monetų laimėjimas gali būti 60–200
monetų, o visi monetų laimėjimai padauginami iš žaidžiamo statymo lygio.
Šalia monetų laimėjimų, visais papildomo žaidimo „Crowd-Pleaser“ lygiais gali būti
matomi nemokamo sukimo simboliai ir „+1“ pasirinkimo simbolis, kurie pasirodo
atsitiktinai kaip perdengiantys simboliai.
„Crowd Meter“ rodomi surinkti monetų laimėjimai ir žaidėjų pažanga kito lygio link.
3 nemokamų sukimų simboliai, matomi per papildomą žaidimą „Crowd-Pleaser“, aktyvina
10 nemokamų sukimų „Encore“.
Visi suteikti nemokamų sukimų simboliai rodomi laukeliuose, esančiuose lauke
NEMOKAMI SUKIMAI.
Nemokami sukimai „Encore“ atliekami, kai pasibaigia papildomas žaidimas ir kai buvo
surinkti visi laimėjimai.
Monetų išmokos vertės apskaičiuojamos pagal 1 statymo lygį.
Žaidžiant 1 lygiu, suteikiami 3 spustelėjimai iš 8 galimų pasirinkimų pasiimti monetų
laimėjimus. 60 monetų yra mažiausias suteikiamas monetų laimėjimas.
Per 1 lygį gali būti suteikiamas 1 nemokamo sukimo simbolis.
Kartu per visus 3 lygius gali būti suteikiama iki 3 nemokamų sukimų simbolių.
2 lygis aktyvinamas, kai surenkama bent 60 monetų 1 lygiu, o likusių pasirinkimų skaičius
yra 0.
Prasidėjus 2 lygiui, suteikiami 3 nauji pasirinkimai.
3 lygis aktyvinamas, kai kartu per 1 ir 2 lygį sukaupiama iš viso 300 arba daugiau monetų ir
kai nebėra pasirinkimų variantų.
Žaidžiant 3 lygiu, galima padvigubinti bendra laimėjimai funkcijai, jei sukaupiama iš viso
800 monetų, bendras papildomo žaidimo „Crowd-Pleaser“ laimėjimas bus padaugintas iš 2.
Žaidžiant 2 ir 3 lygius, jei pasiekiamas didžiausias likusių pasirinkimų skaičius lygiui,
papildomų pasirinkimų nėra suteikiama.
Pasibaigus papildomam žaidimui „Crowd-Pleaser“, bendras laimėjimas iš papildomo
žaidimo „Crowd-Pleaser“ pridedamas prie laimėjimo iš raundo, kuris aktyvino papildomą
žaidimą „Crowd-Pleaser“.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetų verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite
žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

270
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius. Spustelėkite mygtuką „X“ ir
grįžkite į žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Spustelėkite ir peržiūrėkite DAINŲ SĄRAŠĄ.
Spustelėkite ir nutildykite / atšaukite nutildymą DAINŲ SĄRAŠO.
Spustelėkite ir perjunkite ciklo funkciją.

Spustelėkite ir sustabdykite papildomą ratą.

Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją.

2.359 Žaidimas „Secrets of Atlantis“ („Atlantos paslaptys“)








Žaidimo „Atlantos paslaptys“ („Secrets of Atlantis“) yra 5 būgnų, 4 eilių, 40 eilučių
(fiksuotų) vaizdo lošimo automatas su funkcija „Highlight“, „Nudge“ universaliaisiais
simboliais, milžiniškais pakartotinių sukimų simboliais ir laimėjimais abiem kryptimis.
Žaidimas žaidžiamas su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygiais (20 monetų
vienam lygiui) ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
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statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 200€, mažiausia statymo suma 0,2€.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje pagal
mokėjimų lentelę.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų statymo skaičius 2 statymo eilutėms.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę abiem pusėm.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami, kai jie pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
Mokėjimų lentelė

Funkcija „Highlight“









Per kiekvieną sukimą funkcija „Highlight“ atsitiktinai paryškina vietas ant 2, 3 ir 4 būgno.
Jei baigiantis sukimui „Highlight“ visiškai padengia 2, 3 ir 4 būgnus, aktyvinami milžiniški
pakartotinio sukimo simboliai.
Milžiniškas simbolis yra simbolių blokas, kurį sudaro 3x4 simboliai ir kuris gali pasirodyti
tik per milžiniškų simbolių pakartotinius sukimus.
Milžiniški simboliai bus rodomi visiškai arba iš dalies priklausomai nuo to, kur sustoja
būgnas.
Milžiniškas simbolis visada bus rodomas visas eilėje.
Atliekant milžiniškų simbolių pakartotinį sukimą, 2, 3 ir 4 būgnas pasikeičia į vieną būgną
su milžinišku simboliu.
1 ir 5 būgnai pakartotinai sukasi tik su įprastais simboliais.
Jei būgnas su milžinišku simboliu visiškai paryškintas, aktyvinamas papildomas milžiniškų
simbolių sukimas.
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Milžiniškų simbolių pakartotiniai sukimai pasibaigia, kai būgnas su milžiniškais simboliais
nėra visiškai paryškintas po milžiniškų simbolių pakartotinių sukimų.
Atlikus milžiniškų simbolių pakartotinius sukimus, bendras laimėjimas iš milžiniškų
simbolių pakartotinių sukimų pridedamas prie visų laimėjimų iš raundo, kuris aktyvino
milžiniškų simbolių pakartotinius sukimus.
Milžiniškų simbolių pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos
verte kaip ir sukimas, kuris aktyvino milžiniškų simbolių pakartotinius sukimus.

„Nudge“ universalusis simbolis




„Nudge“ universalusis simbolis gali būti rodomas visiškai arba iš dalies priklausomai nuo
to, kaip sustoja būgnas.
Jei aktyviose eilėse matoma tik „Nudge“ universaliojo simbolio dalis, „Nudge“
universalusis simbolis perkeliamas aukštyn arba žemyn, taip uždengiant visą būgną.
Jei per milžiniškų simbolių pakartotinį sukimą milžiniškas „Nudge“ universalusis simbolis
iš dalies nusileidžia ant būgnų, milžiniškas „Nudge“ universalusis simbolis perkeliamas
aukštyn arba žemyn, taip uždengiant visą būgną.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir grįžkite į
žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.

Žaidimo nustatymų parinktys


Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
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Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją.
Pristatymo įrašas. Įjungia arba išjungia pristatymo įrašą.

2.360 Žaidimas „Jack Hammer“ („Džekas Hameris“)





















Žaidimas „Jack Hammer“ („Džekas Hameris“) yra 25 eilučių, 3 eilių vaizdo lošimo
automatas, kuriame naudojami 15 nepriklausomų būgnų.
Žaidime yra funkcija „Sticky Wins“, nemokami sukimai ir universalieji simboliai.
Žaidimas žaidžiamas su 25 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS žaidžia aukščiausiu statymo lygiu ir iš anksto pasirinkta
monetos verte.
Didžiausia statymo suma 250€, mažiausia statymo suma 0,25€.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Statymo eilučių laimėjimai dauginami iš monetų statymo skaičiaus vienai statymo eilutei.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi laimėjimai rodomi monetomis.
Nemokamo sukimo simbolis yra „Scatter“ simbolis.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kuriuo statymo eilutės laimėjimo.
Tiek pagrindiniame žaidime, tiek per nemokamus sukimus, universalieji simboliai matomi
tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgno.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.

Funkcija „Sticky Win“





Laiminga statymo eilutė arba 3 arba daugiau nemokamų sukimų simbolių paleidžia funkciją
„Sticky Win“.
Būgnai su laimingais simboliais sulaikomi, o visi kiti būgnai pakartotinai sukami, kad būtų
galima laimėti didesnius laimėjimus.
Būgnai pakartotinai sukasi tol, kol yra naujų laimėjimų.
Kai nėra naujų laimėjimų ir kai pasibaigia „Sticky Win“, išmokami visi aktyvūs laimėjimai.

Nemokami sukimai
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Per pagrindinį žaidimą ir atliekant nemokamus sukimus, 5 arba daugiau nemokamų sukimų
simbolių, matomų bet kur ant būgnų, aktyvina nemokamus sukimus. Laimėtų nemokamų
sukimų skaičius nustatomas pagal laimėjimų lentelę.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus galima laimėti papildomos nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai trigubinami (x3). Netaikoma papildomiems nemokamiems
sukimams.
Papildomi laimėti nemokami sukimai nėra dauginami iš nemokamų sukimų daugiklio.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite
žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodyklės, nukreiptas į dešinę arba kairę, ir slinkite per
mokėjimų lentelės puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir grįžkite į
žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite mokėjimų lentelę.

Žaidimo nustatymų parinktys





Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją

2.361 Žaidimas „Jack Hammer 2: Fishy Business“ („Džekas Hameris 2: įtartinas
verslas“)
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„Jack Hammer 2: Fishy Business“ („Jack Hammer 2: įtartinas verslas“) yra 99 eilučių, 3
eilių, 5 stulpelių vaizdo lošimo automatas su 15 nepriklausomų būgnų.
Žaidime yra funkcija „Sticky Wins“, nemokami sukimai ir universalieji simboliai.
Galite laimėti 99 fiksuotas statymo eilutes 1–10 statymo lygių.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS žaidžia aukščiausiu statymo lygiu ir iš anksto pasirinkta
monetos verte.
Didžiausia statymo suma 250€, mažiausia statymo suma 0,5€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Visi mokėjimai mokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su nemokamų sukimų
simboliais.
Statymo eilutė laimi, jei iš eilės ir iš kairės į dešinę matomi laimingi deriniai.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Numatytasis statymas yra 50 monetų.
Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamo sukimo simbolį.
Per pagrindinį žaidimą universalieji simboliai matomi ant būgnų 2, 3, 4 ir 5 stulpeliuose.
Atliekant nemokamus sukimus, universalieji simboliai matomi 2, 3 ir 4 stulpeliuose.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.

Funkcija „Sticky Win“





Per pagrindinį žaidimą ir atliekant nemokamus sukimus laiminga statymo eilutė arba 3 arba
daugiau nemokamų sukimų simbolių aktyvina funkciją „Sticky Win“.
Būgnai su laimingais simboliais sulaikomi, o visi kiti būgnai pakartotinai sukami, kad būtų
galima laimėti didesnius laimėjimus.
Būgnai pakartotinai sukasi tol, kol yra naujų laimėjimų.
Kai nebėra naujų laimėjimų ir pasibaigia „Sticky Win“, išmokami visi aktyvūs laimėjimai.

Nemokami sukimai








Nemokamo sukimo simbolis yra „Scatter“ simbolis.
Per nemokamus sukimus galima laimėti papildomos nemokamus sukimus.
Per pagrindinį žaidimą ir atliekant nemokamus sukimus, 5 arba daugiau nemokamų sukimų
simbolių, matomų bet kur ant būgnų, aktyvina nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Statymo eilučių laimėjimai atliekant nemokamus sukimus išmokami x2.
Papildomi nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų.
Papildomų nemokamų sukimų laimėjimų skaičius nėra dauginamas iš nemojamų sukimų
daugiklio.
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Atliekant nemokamus sukimus, atsitiktinis universalusis simbolis matomas tik 2, 3 ir 4
stulpeliuose ir pakeičia visus simbolius, išskyrus universalųjį simbolį ir nemokamų sukimų
simbolius.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie bet kuriuo laimėjimo iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų verte
(kitu atveju spauskite tarpo klavišą).
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsą arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garsumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodyklės, nukreiptas į dešinę arba kairę, ir slinkite per mokėjimų
lentelės puslapius.
Spustelėkite ir peržiūrėkite mokėjimų lentelę.

Žaidimo nustatymų parinktys







Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greitojo sukimo parinktį (galimas ne visuose
kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Pristatymo įrašas. Įjungia arba išjungia pristatymo įrašą.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją.

2.362 Žaidimas „Jimi Hendrix Online Slot“(„Džimio Hendrikso žaidimas internetu“)


Žaidimas „Jimi Hendrix Online Slot“ („Džimio Hendrikso žaidimas internetu“) yra 5
būgnų, 3 eilių, 20 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimo automatas su pakartotiniais sukimais,
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universaliaisiais simboliais, universaliųjų simbolių keitimais bei funkcija „Pick and Click“,
kurią naudojant galima laimėti nemokamų sukimų arba monetų laimėjimų.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 250€, mažiausia statymo suma 0,5€.

Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje pagal
mokėjimų lentelę.

Mokėjimų lentelė









Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai Mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
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Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami už statymo eilutes, išskyrus monetų laimėjimus, gautus
naudojant funkciją „Pick and Click“.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte, kaip ir per sukimą,
kuris aktyvino pakartotinius sukimus.
Pasibaigus funkcijai „Purple Haze“, bendra jos laimėjimo suma pridedama prie ankstesnių
laimėjimų iš raundo, kuris aktyvino funkciją „Purple Haze“.
Pasibaigus pakartotiniam sukimui „Red Guitar“, bendra jos laimėjimo suma pridedama prie
ankstesnių laimėjimų iš raundo, kuris aktyvino funkciją „Red Guitar“.
Pasibaigus „Click and Pick“ funkcijoms (monetų laimėjimui, „Crosstown Traffic“
nemokamiems sukimams, „Purple Haze“ nemokamiems sukimams, „Little Wing“
nemokamiems sukimams), bendra jų laimėjimo suma pridedama prie ankstesnių laimėjimų
iš raundo, kuris aktyvino „Pick and Click“ funkcijas.

Pagrindinio žaidimo funkcijos
















Per pagrindinį žaidimą gali būti aktyvuotos 2 funkcijos: funkcija „Purple Haze“ ir
pakartotinis sukimas „Red Guitar“.
Funkcija „Purple Haze“ aktyvinama, kai „Purple Haze“ simbolis matomas ant 1 būgno.
Kai „Purple Haze“ simbolis matomas ant 1 būgno, simboliai 10, J, Q, K ir A tik tam vienam
sukimui pavirsta universaliaisiais simboliais.
„Purple Haze“ simbolis ant 1 būgno veikia kaip universalusis simbolis po to, kai įvyksta
universaliųjų simbolių pasikeitimas.
Prieš prasidedant pakartotiniam sukimui „Red Guitar“, žaidėjui suteikiama išmoka už
sukimą, kuris ką tik įvyko per pagrindinį žaidimą.
4 arba daugiau „Red Guitar“ simbolių, matomų ant būgnų per pagrindinį žaidimą, aktyvina
„Red Guitar“.
4 arba daugiau simbolių lieka ant būgnų kitam pakartotiniam „Red Guitar“ sukimui ir per
kiekvieną sukimą veikia kaip persidengiantys simboliai.
Kai aktyvinamas pakartotinis sukimas „Red Guitar“, būgnai pakartotinai sukasi tik vieną
kartą. Jei nauji „Red Guitar“ simboliai matomi ant būgnų per pakartotinį sukimą,
aktyvinamas kitas pakartotinis sukimas.
„Red Guitar“ pakartotinio sukimo funkcija pasibaigia, kai nauji „Red Guitar“ simboliai
matomi ant būgno per pakartotinius sukimus.
Jei per pakartotinį sukimą ant būgnų nepasirodo naujų „Red Guitar“ simbolių, pakartotinio
sukimo „Red Guitar“ funkcija pasibaigia, ir išmokamas mokėjimas. Prieš galutinį
pakartotinį sukimą išmokos už bet kokį pakartotinį sukimą nėra išmokamos.
Tik laimingi deriniai su „Red Guitar“ simboliais išmokami po galutinio pakartotinio sukimo
„Red Guitar“: daugiau neišmokami jokie laimingi deriniai su kitais simboliais.
Naudojant pakartotinio sukimo „Red Guitar“ funkciją, universalieji simboliai ir „Scatter“
simboliai ant būgnų nepasirodo.
Naudojant funkciją „Purple Haze“, gali būti aktyvuotas tiek pakartotinis sukimas „Red
Guitar“, tiek funkcijos „Pick and Click“.

Funkcija „Pick and Click“
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Funkcija „Pick and Click“ aktyvinama, kai ant būgnų matomi 3 „Scatter“ simboliai.
„Scatter“ simboliai matomi ant 1, 4 ir 5 būgnų.
Funkcija „Pick and Click“ gali būti aktyvuota tik per pagrindinį žaidimą ir naudojant
funkciją „Purple Haze“.
Kai funkcija aktyvinama, prasideda žaidimas „Pick and Click“.
Žaidėjas per žaidimas „Pick and Click“ gali gauti 4 skirtingus prizus: monetų laimėjimą,
nemokamus sukimus „Crosstown Traffic“, nemokamus sukimus „Purple Haze“ ir
nemokamus sukimus „Little Wing“.
Žaidėjai spusteli ant garsiakalbių, kurie atidengia 4 simbolių rūšis. Kai žaidėjas surenka 3
tokius pačius simbolius, suteikiamas atitinkamas prizas.
Tik 1 prizas suteikiamas už žaidimą „Pick and Click“.
Jei žaidėjas surenka 3 monetų laimėjimo simbolius, monetų laimėjimas suteikiamas su
atsitiktiniu pradinio statymo daugikliu, kuris gali būti x8–30.
Didžiausias monetų laimėjimas žaidime „Pick and Click“ yra 6000 monetų.
Jei žaidėjas surenka 3 nemokamų sukimų „Crosstown Traffic“ simbolius, jam suteikiami 6
nemokami sukimai su universaliaisiais būgnais ant skirtingų būgnų kiekvienam sukimui.
Per pirmąjį sukimą universalusis būgnas pasirodo ant 5 būgno. Per antrąjį sukimą
universalusis būgnas pasirodo ant 4 ir 5 būgno, per trečiąjį sukimą – ant 3 ir 4 būgno, per
ketvirtąjį sukimą – ant 2 ir 3 būgno, per penktąjį sukimą – ant 1 ir 2 būgno, per šeštąjį
sukimą – ant 1 būgno.
Jei žaidėjas surenka 3 nemokamų sukimų „Purple Haze“simbolius, suteikiami 6–12
nemokamų sukimų. Atliekant nemokamus sukimus, šie simboliai pavirsta universaliaisiais
simboliais: 10, J, Q, K ir A.
Jei žaidėjas surenka 3 nemokamų sukimų „Little Wing“ simbolius, jam suteikiami 6–12
nemokamų sukimų su 3–5 persidengiančiais universaliaisiais simboliais, kurie atsitiktinai
pasirodo ant būgnų per kiekvieną sukimą.
Funkcija „Pick and Click“ negali būti pakartotinai paleidžiama per bet kurį nemokamą
sukimą.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
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Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir
grįžkite į žaidimą.

Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Žaidimo nustatymų parinktys







Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją. (funkcija
negalima, jei žaidžiama režimu ŽAISTI JUOKAIS).
Pristatymo įrašas. Įjungia arba išjungia pristatymo įrašą.

2.363 Žaidimas „Koi Princess“ („Koi Princesė“)











Žaidimas „Koi Princess“ („Koi Princesė“) yra 5 būgnų, 3 eilių vaizdo lošimo automatas su
atsitiktinėmis funkcijomis, veikiančiomis 1 sukimui, papildomomis funkcijomis,
universaliaisiais simboliais, papildomais simboliais ir papildomo statymo režimu.
Žaidimas žaidžiamas su 20 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 200 €, mažiausia statymo suma 0,2€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Mokėjimų lentelė
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Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ, universaliojo simbolio pakeitimas mokamas aukščiausiu
galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus papildomus simbolius.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus, gautus sukant
papildomą ratą papildomos funkcijos režimu.
Atsitiktinės funkcijos ir papildomos funkcijos žaidžiamos tuo pačiu statymo lygiu ir
monetos verte kaip ir raundas, per kurį juos buvo aktyvuotos.

Papildomas statymas






Papildomo statymo parinktis gali būti aktyvuota kiekvienam sukimui. Aktyvinus šią
parinktį, sukimo kaina padvigubėja.
Aktyvinus papildomą statymą, padidėja tikimybė gauti atsitiktinę funkciją ir papildomą
funkciją bei pakeisti vertes ant papildomo rato ir padidinti užtikrintus monetų laimėjimus už
užtikrintus nemokamus sukimus.
Papildomas statymas nepakeičia esamo statymo lygio ir monetų vertės.
Papildomas statymas gali būti aktyvuotas ir išjungtas per pagrindinį žaidimą ir pristatymo
ekrane.

Atsitiktinės funkcijos







Per kiekvieną pagrindinio žaidimo sukimą gali būti aktyvuota viena iš 4 atsitiktinių funkcijų.
Aktyvinus atsitiktinę funkciją, žaidėjas turi pasirinkti iš 3 skirtingų parinkčių, kad pamatytų,
kuri atsitiktinė funkcija buvo aktyvuota.
4 galimos atsitiktinės funkcijos: „5-Hit“, atsitiktiniai universalieji simboliai, universalieji
būgnai ir papildomo žaidimo aktyvinimas.
Atsitiktinė funkcija „5-Hit“ suteikia žaidėjui 1 sukimą su garantuotu 5 simbolių laimėjimu
su atsitiktiniu simboliu ir statymo eilute.
5 atsitiktiniai simboliai uždengia visus simbolius statymo eilutėje.
Norėdami pasirinkti atsitiktinį perdengiantį simbolį, spustelėkite numatytą sritį ant „5-Hit“
rato, kuris matomas po būgnais.
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Jei aktyvuota funkcija „Tarpo klavišas sukti“, nuspaudus tarpo klavišą, bus sustabdytas
papildomas ratas, papildomos funkcijos ratas ir „5-Hit“ ratas.
Kitu atveju „5-Hit“ ratas bus sustabdytas automatiškai per 30 sekundžių.
Atsitiktinis universalusis simbolis per atsitiktinę funkciją suteikia žaidėjui 1 sukimą su 4–9
persidengiančiomis universaliosiomis kortomis, atsitiktinai išdėstytomis ant būgnų.
Universaliųjų būgnų atsitiktinė funkcija suteikia žaidėjui 1 sukimą, kai 2–5 būgnai tampa
universaliaisiais būgnais, vadinasi, persidengiantis universalusis simbolis padengia
pasirinktus būgnus.
Papildomo aktyvinimo atsitiktinė funkcija suteikia žaidėjui 1 sukimą, kai 3 papildomi
simboliai, tačiau nei vienos laimėjimo eilutės, pateikiama su 1 papildoma funkcija.
Per vieną sukimą gali būti aktyvuota tik viena atsitiktinė funkcija.
Atsitiktinės funkcijos negali būti aktyvuotos per papildomas funkcijas.
Atsitiktinės funkcijos ir papildomos funkcijos negali būti aktyvuotos pakartotinai.
Pasibaigus atsitiktinėms ir papildomoms funkcijos, bendras šių funkcijų laimėjimas
pridedamas prie raundo, kuris aktyvino funkcijas.

Papildomos funkcijos











3 papildomi simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgnų, suteikia atsitiktinė papildomą funkciją.
Jei, pasibaigus sukimui, ant būgnų matomi 2 papildomi simboliai ir suteikiami bet kokie
statymo eilučių laimėjimai, trečias papildomas simbolis gali būti nustumtas ant būgnų iš
matomų būgnų komplekto išorės, taip suteikiant papildomą funkciją.
Norėdami aktyvuoti papildomą funkciją, spustelėkite numatytą sritį ant papildomos
funkcijos rato, kuris matomas po būgnais.
Papildomos funkcijos ratas sustoja automatiškai po 90 sekundžių, jei žaidėjas pats neatlieka
stabdymo.
Papildoma funkcija taip pat gali būti aktyvuota po to, kai suteikiama atsitiktinė funkcija
(daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Atsitiktinė funkcija“).
4 papildomos funkcijos: užtikrinto laimėjimo nemokami sukimai, universaliųjų būgnų
nemokami sukimai, monetų laimėjimas ir papildomas ratas.
Naudojant papildomos funkcijos ratą, galima aktyvuoti tik vieną papildomą funkciją.
Papildoma funkcija gali būti aktyvuota atsitiktinės funkcijos, jei laimima atsitiktinė
papildoma funkcija.
Atsitiktinės funkcijos ir papildomos funkcijos negali būti aktyvuotos pakartotinai.
Pasibaigus atsitiktinėms ir papildomoms funkcijoms, bendras šių funkcijų laimėjimas
pridedamas prie raundo, kuris aktyvino funkcijas.

Užtikrinto laimėjimo nemokami sukimai





Žaidžiant užtikrinto laimėjimo nemokamus sukimus, žaidėjas iš pradžių gauna 10 užtikrinto
laimėjimo nemokamų sukimų.
Naudojant užtikrinto laimėjimo nemokamų sukimų funkciją, laimėjimas už kiekvieną
sukimą bus didžiausia suma, laimėta per užtikrinto laimėjimo nemokamų sukimų sesiją,
išskyrus sesijos pirmą sukimą, kai užtikrintas laimėjimas yra žaidėjo statoma suma (20
monetų padauginta iš statymo lygio, jei žaidžiama standartiniu režimu, 40 monetų
padauginta iš statymo lygio, jei žaidžiama papildomo statymo režimu).
Atliekant 1–5 sukimus per užtikrinto laimėjimo nemokamus sukimus, 1 persidengianti
universalioji korta atsitiktinai uždedama ant 1, 2 arba 3 būgno. Atlikus 5 sukimą, papildoma
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universalioji korta atsitiktinai uždedama ant 3, 4 arba 5 būgno. Kiekvienam sukimui
atsitiktinės universaliosios kortos vieta parenkama iš naujo.
Po kiekvieno sukimo per užtikrinto laimėjimo nemokamus sukimus laimėjimas įvertinamas,
siekiant patikrinti, ar jis didesnis už užtikrintą laimėjimą.
Jei vieno sukimo laimėjimas per užtikrinto laimėjimo nemokamus sukimus yra mažesnis
arba lygus užtikrinto laimėjimo sumai, žaidėjui suteikiama užtikrinto laimėjimo suma.
Jei laimėjimas iš vieno sukimo yra didesnis už užtikrinto laimėjimo sumą, žaidėjui
suteikiama didesnė suma, kuri tampa nauja užtikrinto laimėjimo suma. Taip pat suteikiamas
papildomas užtikrinto laimėjimo nemokamas sukimas.
Laimėjimo kompensacija sekant žaidimą yra skirtumas tarp užtikrinto laimėjimo ir monetų,
kurias laimėjo žaidėjas atlikdamas sukimą, sumos.
Papildomi užtikrinto laimėjimo nemokamų sukimų laimėjimai automatiškai pridedami prie
esamų užtikrinto laimėjimo nemokamų sukimų.
Pasibaigus užtikrinto laimėjimo nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kuris
aktyvino užtikrinto laimėjimo nemokamus sukimus.

Universaliųjų būgnų nemokami sukimai






Atliekant universaliųjų būgnų nemokamus sukimus, žaidėjui suteikiama 10 universaliųjų
būgnų nemokamų sukimų. Papildomų universaliųjų būgnų nemokamų sukimų negalima
laimėti, kai naudojama ši papildoma funkcija.
Kai naudojama universaliųjų būgnų nemokamų sukimų funkcija, atliekant kiekvieną
sukimą, persidengiančiais universaliaisiais simboliais padengiama 1–5 būgnai.
Jų suma ir (arba) padėtis ant būgnų parenkama iš naujo per kiekvieną sukimą.
Pasibaigus universaliųjų būgnų nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kuris
aktyvino universaliųjų būgnų nemokamus sukimus.

Monetų laimėjimas



Monetų laimėjimo papildoma funkcija suteikia žaidėjui momentinį monetų laimėjimą.
Momentinio monetų laimėjimo suma yra esamas statymas, padaugintas iš atsitiktinio
daugiklio (x 10–30).

Papildomas ratas









Papildomas ratas yra papildomas žaidimas, kur žaidėjas gali laimėti monetų ir aktyvuoti 2
kitus papildomos funkcijos nemokamų sukimų žaidimo režimus (universaliųjų būgnų
nemokami sukimai ir užtikrinto laimėjimo nemokami sukimai).
Papildomas ratas yra 3 pakopų ratas, o kiekviena pakopa padalyta į 12 vietų. Žaidėjas
spusteli kauliuką, kuris pradeda judėti aplink ratą. Arba kita atveju nuspaudžia tarpo klavišą,
jei aktyvuota funkcija „Tarpo klavišas sukti“.
Pradžios taškas žaidėjui ant papildomo rato yra išorinė pakopa ties 9 valandos padėtimi.
Žaidėjas spusteli kauliuką, ratas pradeda suktis prieš laikrodžio rodyklę pagal skaičių,
nurodytą ant kauliuko.
Kai ratas sustoja ant simbolio, priklausomai nuo simbolio, ant kurio nusileido kauliukas,
imamasi veiksmų.
Skirtingi papildomo rato simboliai: pradžia, x1 (kai aktyvuotas papildomas statymas), x2,
x3, x5 (kai papildomas statymas išjungtas), dvigubinimo, surinkimo, rodyklės, universaliųjų
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būgnų nemokamų sukimų / užtikrinto laimėjimo nemokamų sukimų ir monetų laimėjimo
didžiausias prizas.
Pradžios simbolis yra pradžios taškas žaidėjui. Pirmą kartą išmetus kauliuką, šis simbolis
tampa rodykle.
x2, x3 ir x5 simboliai suteikia monetų laimėjimą, kuris yra 2, 3 arba 5 kartus didesnis už
bendrą statymą.
Dvigubinimo simbolis padvigubina visas monetų laimėjimo daugiklio sumas (išskyrus jau
laimėtas monetas), pateiktas ant būgnų, įskaitant didžiausio laimėjimo figūras. Tai grafiškai
rodoma ant būgnų. Jei kauliukas nusileidžia ant daugiau negu 1 dvigubinimo simbolio per
papildomą žaidimą, suma padvigubėja dar kartą. Aktyvinus dvigubinimo simbolį, jis
paverčiamas rodyklės simboliu.
Surinkimo simbolis užbaigia papildomą žaidimą ir suteikia visas monetas, surinktas iki to
taško.
Rodyklės simbolis perkelia papildomo rato 1 pakopą į vidų ir nedelsiat vykdo veiksmą,
susijusį su vieta ant pakopos prieš ridenant kauliuką. Jei rodyklė yra 3 pakopoje, suteikiamas
monetų laimėjimo didžiausias prizas.
Universaliųjų būgnų nemokami sukimai / užtikrinto laimėjimo nemokami sukimai užbaigia
papildomą žaidimą, suteikia visas monetas, surinktas iki to laiko ir papildomai suteikia arba
universaliųjų būgnų papildomų sukimų arba užtikrinto laimėjimo nemokamų sukimų.
Monetų laimėjimo didžiausias prizas yra papildomo rato centre ir rodomas kaip daugiklis
(dauginamas statymas, kuris aktyvino papildomą žaidimą). Daugiklio vertė pasirenkama
atsitiktinai kiekvienam papildomo rato žaidimui.
Mažiausias ir didžiausias didžiausio prizo daugiklis yra atitinkamai x25 ir x250.
Monetų laimėjimo didžiausias prizas suteikia žaidėjui monetų laimėjimo didžiausią prizą ir
visas monetas, surinktas iki to laiko, bei užbaigia papildomo rato papildomą funkciją.
Pasibaigus papildomam žaidimui, bendras laimėjimas iš papildomo žaidimo pridedamas prie
visų laimėjimų iš rando, kuris aktyvino papildomą žaidimą.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo
lygiu ir monetų verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir
pasirinkite žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių,
esantį toliau.
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Spustelėkite ir aktyvuokite arba išjunkite papildomą
statymą. Tekstas mygtuke rodomas esama žaidimo kalba.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite
slankiklį ir sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir
slinkite per MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius.
Spustelėkite mygtuką „x“ ir grįžkite į žaidimą.

Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.

Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją (negalima, kai
ŽAIDŽIAMA JUOKAIS).

2.364 Žaidimas „Motörhead Video Slot“ („Internetinis žaidimas Motörhead“)











„Motörhead Video Slot“ („Internetinis žaidimas Motörhead“) yra 5 būgnų, 76 eilučių
(fiksuotų) vaizdo lošimo automatas su nemokamais sukimais, universaliaisiais simboliais,
funkcijomis „Bomber“ ir „Mystery Reel“.
Žaidimas žaidžiamas su 76 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir
įvairiomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 200€, mažiausia statymo suma 0,2€.
Universalusis simbolis išmoka aukščiausią galimą laimingą derinį statymo eilutėje pagal
mokėjimų lentelę.
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Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatters“.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai Mokėjimų lentelėje.
Mokėjimų lentelė



Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
„Scatter“ simboliai matomi ant būgnų tik per pagrindinį žaidimą.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai mokami tik už statymo eilutes.
„Mystery“ simboliais gali būti bet kuris simbolis, išskyrus „Scatter“ simbolius.
„Mystery“ simboliai matomi pagrindiniame žaidime, kai naudojama funkcija „Mystery
Reel“, „Bomber“ arba kai atliekami nemokami sukimai.









Funkcija „Mystery Reel“




Atliekant kiekvieną sukimą per pagrindinį žaidimą ir nemokamus sukimus, išskyrus atvejus,
kai aktyvi funkcija „Bomber“, 1 arba daugiau būgnų bus „Mystery Reel“.
„Mystery Reel“ yra būgnas, kurį sudaro mistinių simbolių ir įprastų simbolių būgnas.
Būgnams sustojus, jei ant būgnų matomi mistiški simboliai, jie pavirsta į 1 atsitiktinį
simbolį, išskyrus „Scatter“.

Funkcija „Bomber“







Funkcija „Bomber“ gali būti atsitiktinai aktyvuota prieš sukimą tik per pagrindinį žaidimą.
Ant būgnų pasirodo daug bombų, o tuomet sugeneruojami bent 10 persidengiančių mistinių
simbolių.
Daugiausiai ant būgnų gali pasirodyti 5 bombos, o didžiausias persidengiančių mistinių
simbolių skaičius, kurį gali sugeneruoti bombos, yra 15.
Kiekvieną bombą sudaro daug mistinių simbolių.
Kai kiekviena bomba sugeneruoja mistinius persidengiančius simbolius, būgnai sukasi su
pasirinktu simboliu taip pat, kaip ir funkcijos „Mystery Reel“ atveju.
Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti, kol naudojama funkcija „Bomber“.
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Nemokami sukimai








3 „Scatter“ simboliai, matomi bet kur ant 3, 4 ir 5 būgno per pagrindinį žaidimą, aktyvina 10
nemokamų sukimų.
Per nemokamus sukimus „Mystery Reels“ sudaro tiek mistiniai simboliai, tiek universalieji
simboliai.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų skaičius suteikiamas pagal mokėjimų lentelę.
Per nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per nemokamus sukimus pridėti prie
visų laimėjimų iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kuriuo statymo eilutės laimėjimo.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite per
MOKĖJIMŲ LENTELĖS puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir grįžkite
į žaidimą.
Spustelėkite ir įjunkite arba išjunkite režimą „Rock“. Kai režimas „Rock“
aktyvuotas, žaidimo fone skamba „Motörhead“ muzika.
Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ.

Žaidimo nustatymų parinktys




Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
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Pristatymo įrašas. Įjungia arba išjungia pristatymo filmą.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją.

2.365 Žaidimas „Pyramid: Quest for Immortality“ („Piramidė: nemirtingumo
ieškojimas“)

















Žaidimas „Pyramid: Quest for Immortality“ („Piramidė: nemirtingumo ieškojimas“) yra 5
būgnų vaizdo lošimo automatas su 720 statymo būdais, universaliaisiais simboliais,
universaliųjų simbolių komplektais, daugikliais ir funkcija „Avalanche“.
5 būgnai yra 3, 4, 5, 4, 3 simboliai iš kairės į dešinę.
Žaidimas žaidžiamas su 720 statymo būdais, 1–10 lygių (10 monetų vienam lygiui) ir
skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS yra žaidimas 720 statymo būdais, didžiausiu statymo lygiu ir
esama monetos verte. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu statymo lygiu, norint sužaisti
raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 100€, mažiausia statymo suma 0,1€.
Statymo būdas laimėti yra sutampantys simboliai bet kurioje vietoje ant trijų arba daugiau
greta esančių būgnų, pradedant nuo kairėje esančios ir einant link esančio dešinėje.
Statymo būdas laimi išmoką, jei pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę.
Mokama tik už ilgiausią sutampantį derinį.
Daugiau statymo būdų galima laimėti, kai ant to paties būgno, kuris sugeneravo ilgiausią
statymo būdą, matomi papildomi simboliai.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.

Pavyzdys, kaip laimėti 1 lygio išmoką


3 sutampantys faraono simboliai ant greta esančių būgnų, pradedant nuo kairėjo esančio,
suteikia 5 monetas. Šis laimėjimas padauginamas iš 2 (už 2 faraono simbolius ant 3 būgno),
vadinasi, bendra laimėjimo suma yra 2 x 5 = 10 monetų.
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Funkcija „Avalanche“





Simboliai nesisuka, o sukrenta į vietas būgnuose.
Statymo būdo laimėjimas paleidžia „Avalanche“.
Simboliai laiminguose deriniuose sprogsta ir dingsta, palikdami laisvą vietą antrai simbolių
lavinai, taip suteikiant jums galimybę padidinti laimėjimą.
Lavinos tęsiasi tol, kol nebėra laimėjimų.
Universalusis simbolis



Universalieji simboliai gali pakeisti visus simbolius.
Universaliųjų simbolių komplektai




Simbolis, kuris sustoja ant 2, 3 arba 4 būgno viršaus ir yra laimingo derinio dalis, pavirsta į
universalųjį simbolį per kitą laviną.
Universalieji simboliai, kurie yra ant 2, 3 arba 4 būgno viršaus ir kurie sudaro laimingą
derinį, nedingsta, tačiau išlieka universaliaisiais simboliais per kitą laviną.
Daugiklis




Lavinos daugiklis padidėja 1 su kiekviena 3 iš eilės einančia lavina, kurioje yra bent vienas
statymo būdo laimėjimas, iki daugiausiai x 10 daugiklio.
Daugiklis lieka ties didžiausiu lygiu visoms kitoms lavinoms, kol nebėra laimėjimų.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
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Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetų verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir
pasirinkite žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių,
esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite
slankiklį ir sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į dešinę, ir slinkite
per puslapius.

Spustelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą.
Žaidimo nustatymų parinktys





Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją.

2.366 Žaidimas „Reel Rush“ („Būgno antplūdis“)












Žaidimas „Reel Rush“ („Būgno antplūdis“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su
universaliaisiais simboliais, pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais bei iki 3125
būdų laimėti.
Žaidimas žaidžiamas su 45–3125 būdais laimėti, 1–10 lygių (50 monetų vienam lygiui) ir
skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS paleidžia žaidimą aukščiausiu lygiu ir esama monetos verte.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Didžiausia statymo suma 100€, mažiausia statymo suma 0,5€.
Simbolių laimėjimai monetomis lygūs vertei, pateiktai mokėjimų lentelėje, padaugintai iš
statymo lygio ir kartų, kiek simbolis pasirodė ant kiekvieno būgno, sumos.
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Bendras laimėjimas valiuta lygus bendram laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Sutampantys simboliai bet kurioje vietoje ant trijų arba daugiau greta esančių būgnų,
pradedant nuo kairio ir einant link dešinio, yra laimingas derinys.
Mokama tik už ilgiausią sutampantį derinį.
Daugiau laimima, kai matoma papildomų to paties simbolių pavyzdžių, ant tų pačių būgnų,
kurie sudaro ilgiausią būdą laimėti.
Vienalaikiai skirtingų simbolių laimėjimai sudedami.
Visi mokėjimai išmokami tik tuomet, jei tai yra vienas iš būdų laimėti.
Norint apskaičiuoti bendrą simbolių laimėjimą, reikia padauginti sutampančių simbolių,
matomų ant vieno būgno, skaičių iš sutampančių simbolių, matomų ant visų kitų būgnų,
sudarančių ilgiausią laimingą derinį, skaičiaus. Bendras laimėjimas už sukimą yra simbolių
laimėjimų už kiekvieną simbolių tipą suma.

Pavyzdys, kaip laimėti 1 lygio išmoką


3 sutampantys ananaso simboliai ant greta esančių būgnų, pradedant nuo kairėje esančio
būgno, suteikia 10 monetų. Šis laimėjimas padauginamas iš 1 (1 ananaso simbolis ant 1
būgno), tuomet dar iš 1 (1 ananaso simbolis ant 2 būgno) ir tuomet iš 3 (vienas kartas už
universalųjį simbolį, kuris pakeičia ananaso simbolį, ir 2 ananaso simboliai ant 3 būgno),
vadinasi, bendra laimėjimo suma yra 1 x 1 x 3 x 10 = 30 monetų.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai pagrindiniame žaidime ir atliekant nemokamus sukimus matomi ant
2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.

Būgnų konfigūracija ir būdai laimėti




Laimingas derinys atliekant bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą aktyvina 1 pakartotinį
sukimą, daugiausiai iki 5 pakartotinių sukimų.
Per kiekvieną pakartotinį sukimą, būdų laimėti suma padidėja 2 papildomais simboliais,
kurie matomi ant būgnų.
Toliau esančioje lentelėje pateikiama būgnų konfigūracija ir būdų laimėti po pagrindinio
žaidimo raundo pirminio sukimo, kiekvieno pakartotinio sukimo arba nemokamų sukimų
suma.
Sukimas / pakartotinis sukimas / nemokami sukimai
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Pradinis sukimas

45

Pirmas pakartotinis sukimas

135

Antras pakartotinis sukimas

405

Trečias pakartotinis sukimas

675

Ketvirtas pakartotinis sukimas

1125

Penktas pakartotinis sukimas

1875

Nemokami sukimai

3125

Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per sukimą,
kuris aktyvino pirmą pakartotinį sukimą.
Kai per pakartotinį sukimą arba po penkto pakartotinio sukimo nėra laimingų derinių,
pakartotiniai sukimai pasibaigia, o būgnai grįžta į pradinę konfigūraciją.
Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kuriuo laimėjimo iš pradinio sukimo.

Nemokami sukimai





Laimingas derinys po penkto pakartotinio sukimo aktyvina 8 nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai atliekami tuo pačiu statymo lygiu ir ta pačia monetų verte, kaip ir
sukimas, kuris aktyvino pakartotinius ir nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, BENDRO LAIMĖJIMO ekrane rodomi visi
laimėjimai iš nemokamų sukimų, pakartotinių sukimų ir sukimo, kuris aktyvino
pakartotinius sukimus.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
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Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų verte
(kitu atveju spauskite tarpo klavišą).
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodyklės, nukreiptas į dešinę arba kairę, ir slinkite per mokėjimų
lentelės puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir grįžkite į žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite mokėjimų lentelę.

Žaidimo nustatymų parinktys





Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją (negalima, kai
ŽAIDŽIAMA JUOKAIS).

2.367 Žaidimas „Starburst“ („Žvaigždės sprogimas“)






Žaidimas „Starburst“ („Žvaigždės sprogimas“) yra 5 būgnų, 3 eilių vaizdo lošimo automatas
su universaliuoju „Starburst“ simboliu, pakartotiniais sukimais ir laimėjimais abiem atvejais.
Galite žaisti su 10 fiksuotų statymo eilučių skirtingais statymo lygiais ir monetų vertėmis.
DIDŽIAUSIO STATYMO atveju žaidimas žaidžiamas aukščiausiu statymo lygiu ir esama
monetų verte.
Didžiausia statymo suma 100€, mažiausia statymo suma 0,1 €
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.

Mokėjimų lentelė

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

294









Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Universalusis „Starburst™“ simbolis gali pakeisti visus simbolius.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už aktyvią statymo eilutę abiem pusėm.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami, kai jie pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.

Universaliosios „Starburst“ kortos











Universalieji „Starburst“ simboliai gali būti matomi 2, 3 ir 4 būgnuose.
Vienas arba daugiau universaliųjų „Starburst“ simbolių, matomų bet kur ant 2, 3 arba 4
būgno, aktyvina universaliojo „Starburst“ simbolio funkciją.
Kai naudojama universaliojo „Starburst“ simbolio funkcija, universalusis „Starburst“
simbolis plečiasi ir apima visą būgną bei lieka toje vietoje, kol kiti būgnai sukasi
pakartotinai.
Jei per pakartotinį sukimą matomas naujas universalusis „Starburst™“ simbolis, jis plečiasi
ir lieka vietoje, kaip ir ankstesnis išsiplėtęs universalusis „Starburst™“ simbolis, kol
atliekamas pakartotinis sukimas.
Universalioji „Starburst“ simbolio funkcija pasibaigia, kai per pakartotinius sukimus
nebepasirodo naujų universaliųjų „Starburst“ simbolių.
Po to, kai universalusis „Starburst“ simbolis aktyvina pakartotinį sukimą, gali atsirasti iki 2
papildomų universaliųjų „Starburst“ simbolių, kurių kiekvienas paleidžia 1 papildomą
pakartotinį sukimą; daugiausiai gali būti pasiektas 3 pakartotinių sukimų skaičius.
Pakartotiniai sukimai atliekami su tuo pačiu statymu kaip ir raundas, kuris aktyvino
pakartotinius sukimus.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.

Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite
žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
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Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite ant rodyklių, nukreiptų į kairę arba į dešinę ir slinkite per
mokėjimo lentelės puslapius. Spustelėkite centrinį mygtuką ir grįžkite į
žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite mokėjimų lentelę.

Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greitojo sukimo parinktį (galimas ne visuose
kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite paskutinių žaidimų istoriją (neveikia, kai
žaidžiama režimu ŽAISTI JUOKAIS).

2.368 Žaidimas „Twin Spin“ („Dvigubas sukimas“)

















Žaidimas „Twin Spin“ („Dvigubas sukimas“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas,
siūlantis 243 būdus laimėti. Žaidime yra universaliųjų simbolių ir dvigubo būgno funkcija,
pasirodanti per kiekvieną sukimą bei padidinti jūsų galimybę laimėti.
Žaidime galima laimėti 243 būdais, jame yra 1–10 lygių (25 monetos kiekvienam lygiui) ir
skirtingos monetų vertės.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
DIDŽIAUSIAS STATYMAS paleidžia žaidimo raundą, siūlantį 243 būdus laimėti,
aukščiausią statymo lygį ir esamą monetų vertę.
Didžiausia statymo suma 125€, mažiausia statymo suma 0,25€.
Bendras laimėjimas valiuta lygus bendram laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Sutampantys simboliai bet kurioje vietoje ant trijų arba daugiau greta esančių būgnų,
pradedant nuo kairio ir einant link dešinio, yra laimingas derinys.
Mokama tik už ilgiausią sutampantį derinį.
Daugiau laimima, kai matoma papildomų to paties simbolių pavyzdžių, ant tų pačių būgnų,
kurie sudaro ilgiausią būdą laimėti.
Vienalaikiai skirtingų simbolių laimėjimai sudedami.
Visi mokėjimai išmokami tik už laimingus simbolių derinius.
Norint apskaičiuoti bendrą simbolių laimėjimą, reikia padauginti sutampančių simbolių,
matomų ant vieno būgno, skaičių iš sutampančių simbolių, matomų ant visų kitų būgnų,
sudarančių ilgiausią laimingą derinį, skaičiaus. Pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ,
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padauginkite rezultatą iš monetų laimėjimo sumos už ilgiausią laimingą simbolių derinį.
Bendras laimėjimas už sukimą yra simbolių laimėjimų už kiekvieną simbolių tipą suma.
Universalusis simbolis



Universalieji simboliai matomi 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.

Dvigubo būgno funkcija





Kiekvienas sukimas prasideda su vienodais, šalia esančiais dvigubais būgnais, kurie susieti
kartu. Per sukimą dvigubi būgnai gali plėstis ir tapti trigubais, keturgubais arba netgi
penkiagubais.
Kiekvieno sukimo pradžioje vienodi dvigubi būgnai gali būti matomi greta bet kuriame iš 5
būgnų.
Būgnų, kurie susieti kartu, skaičius yra atsitiktinis ir matomas atskirai kiekvienam sukimui.

Pavyzdys, kaip laimėti 1 lygio išmoką


3 sutampantys JUOSTŲ simboliai greta esančiuose būgnuose, pradedant nuo kairio būgno,
suteikia 15 monetų laimėjimą. Šis laimėjimas padauginamas iš 2 (2 juostų simboliai ant 3čio būgno), gaunamas bendras laimėjimas 2 x 15 = 30 monetų.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu
statymo lygiu ir monetų verte (kitu atveju
spauskite tarpo klavišą).
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų
meniu ir pasirinkite žaidimo parinktis. Žr.
žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba
naudokite slankiklį ir sureguliuokite garso įrašo
stiprumą.
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Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodykles, nukreiptas į kairę arba į
dešinę, ir slinkite per MOKĖJIMŲ LENTELĖS
puslapius. Spustelėkite centrinį mygtuką ir
grįžkite į žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ
LENTELĘ.
Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją (negalima, kai
ŽAIDŽIAMA JUOKAIS).

2.369 Žaidimas „Victorious“ („Nugalėtojas“)


















Žaidimas „Victorious“ („Nugalėtojas“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, siūlantis 243
būdus laimėti. Be to, žaidime yra nemokami sukimai ir universalioji korta.
Žaidime galima laimėti 243 būdais, jame yra 1–10 lygių (25 monetos kiekvienam lygiui) ir
skirtingos monetų vertės.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Statymo eilučių nėra.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
Pasirinkus DIDŽIAUSIĄ STATYMĄ, žaidimas žaidžiamas aukščiausiu lygiu ir esama
monetų verte.
Didžiausia statymo suma 125€, mažiausia statymo suma 0,25€.
Statymo būdas laimi, jei išsidėsto iš eilės iš kairės į dešinę.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo būdo laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai mokėjimo lentelėje, padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokami tik didžiausi statymo laimėjimai.
Visi laimėjimai išmokami tik už statymo būdus, išskyrus laimėjimus su nemokamų sukimų
simboliais.
Tiek pagrindiniame žaidime, tiek atliekant nemokamus sukimus, universalieji simboliai
pasirodo tik ant 2 ir 4 būgno.
Universalieji simboliai pakeičia bet kurį simbolį.
Laimėjimai atliekant nemokamus sukimus lygūs bendrai statymo sumai, padaugintai iš
išmokos, rodomos mokėjimų lentelėje.
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Vienalaikiai mokėjimai skirtingais statymo būdais sudedami.

Mokėjimų lentelė

Nemokami sukimai












3 arba daugiau nemokamų sukimų simboliai, atsitiktine tvarka pasirodančių ant būgnų per
pagrindinį žaidimą, aktyvina nemokamus sukimus.
Nemokamo sukimo simboliai turi pasirodyti iš eilės, pradedant nuo kairiausio būgno.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymu kaip raundas, kuris aktyvino nemokamus
sukimus.
Per nemokamus sukimus galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.
3 arba daugiau nemokami sukimai, matomi bet kur ant būgnų per nemokamus sukimus,
aktyvina papildomus nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų skaičius suteikiamas pagal
mokėjimų lentelę.
Nemokamų sukimų monetų laimėjimai trigubinami (x3).
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo būdo laimėjimų.
Papildomų nemokamų sukimų skaičius nėra dauginamas iš nemokamų sukimų daugiklio.
Laimėti papildomi nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų
sukimų.
Pasibaigus nemokamiems sukimams, bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie bet kuriuo laimėjimo iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.

Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).
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Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite
žaidimo parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
Spustelėkite rodyklės, nukreiptas į dešinę arba kairę, ir slinkite per
mokėjimų lentelės puslapius. Spustelėkite mygtuką „x“ ir grįžkite į
žaidimą.
Spustelėkite ir peržiūrėkite mokėjimų lentelę.

Žaidimo nustatymų parinktys





Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greitąjį sukimą.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.
Žaidimo istorija. Spustelėkite ir peržiūrėkite savo paskutinio žaidimo istoriją.

2.370 Žaidimas „Warlords - Crystals of Power“ („Kario vadai-Galios kristalai“)











Žaidimas „Warlords - Crystals of Power“ („Kario vadai-Galios kristalai“) yra 5 būgnų, 3
eilių, 30 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimo automatas su universaliosiomis kortomis, į malką
sukrautais simboliais, „Scatter“ simboliais, pakartotiniais sukimais, nemokamais sukimais ir
atsitiktine universaliąja korta.
Žaidimas žaidžiamas su 30 statymo eilučių (fiksuotų), 15 monetų statymo dydžiu (fiksuotu),
1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį.
Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį.
MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti.
Kai žaidžiama aukščiausiu lygiu, DIDŽIAUSIU STATYMU statoma ant didžiausio galimo
statymo eilučių skaičiaus ir esamos monetos vertės. Kai žaidžiama bet kuriuo žemesniu
statymo lygiu, norint sužaisti raundą pasirinktu lygiu, reikia du kartus spustelėti ant
DIDŽIAUSIO STATYMO.
Didžiausia statymo suma 150€, mažiausia statymo suma 0,15€.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Mokėjimų lentelė
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Statymo lygis yra monetų skaitymo skaičius vienai statymo eilutei.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintomis iš monetų
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienalaikiai mokėjimai skirtingose statymo eilutėse sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus, turinčius
paskutinės galimybės funkciją.
Didžiausias bendras laimėjimas monetomis užbaigiamas ties 100 000 kartais, padauginus iš
statymo lygio.

Atsitiktinė universalioji perdengianti korta







Per kiekvieną pagrindinio žaidimo sukimą gali būti aktyvinta atsitiktinė universalioji
perdengianti korta. Atsitiktinės universaliosios perdengiančios kortos funkcijoje, lyginant su
pagrindiniu žaidimu, naudojamas kitoks būgnų komplektas, kuriame nėra „Scatters“
simbolių.
Atsitiktinės universaliosios perdengiančios kortos yra 3 skirtingų tipų. Barbaro kūjo funkcija
suteikia 4 universaliuosius simbolius, kurie matomi 1–4 būgnuose kaip kvadratai. Vaidilutės
strėlės funkcija suteikia 2–5 universaliuosius simbolius 1–5 būgnuose. Samurajaus kardo
funkcija suteikia 2–5 universaliuosius simbolius 1–4 būgnuose.
Kai funkcija aktyvinama, simboliai bus pakeisti perdengiančiais universaliaisiais simboliais.
Pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ, universaliojo simbolio pakeitimas mokamas aukščiausiu
galimu laimėjimo deriniu statymo eilutėje.

„Scatter“


Žaidime yra 3 skirtingi „Scatter“ simboliai, kai kiekvienas „Scatter“ simbolis suteikia
nemokamų sukimų, siejamų su juo. Mėlynas „Scatter“ simbolis su nemokamais barbarų
sukimais, žalias „Scatter“ simbolis su vaidilutės nemokamais sukimais ir raudonas „Scatter“
simbolis su nemokamais samurajaus sukimais. Pagrindiniame žaidime pradiniai „Scatter“
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simboliai suteikia atitinkamą žaidimo funkciją, kuri yra arba 3 nemokami sukimai, arba 1
daugiklis, arba 1 lipnioji universalioji korta.
Nemokami sukimai, teikiami žaidėjui, nustatomi pagal „Scatter“ simbolių tipą, matomų ant
būgnų, o, jei tai yra samurajaus nemokami sukimai, pagal „Scatter“ simbolių padėtį ant
būgnų.
Pagrindiniame žaidime pakartotinai sukimai suteikiami, kai ant būgnų matomi 2 arba
daugiau „Scatter“ simbolių. „Scatter“ simboliai matomi tik ant 2, 3 ir 4 būgno, tačiau per
pakartotinius sukimus gali būti matomi ant visų 5 būgnų.
Jei „Scatter“ simboliai yra to paties tipo, pakartotiniai sukimai paleidžiami nedelsiant.
Tačiau jei „Scatter“ simboliai skiriasi, jie pasikeičia atsitiktine tvarka, kad prieš
pakartotinius sukimus visi „Scatter“ simboliai būtų to paties tipo.

„Kova“






Jei būgnuose pasirodo 2 skirtingi „Scatter“ simboliai, 1 „Scatter“ simbolis atsitiktinai
pasirenkamas po kovos, kuris bus keičiamas į kitą simbolį, kad abu simboliai prieš
pakartotinio sukimo paleidimą būtų vienodi. Tikimybė, kad bus pasirinktas vienas kažkuris
simbolis kaip aktyvus „Scatter“ simbolis yra 50:50.
Jei ant būgnų matomi 2 to paties tipo ir 1 kito tipo „Scatter“ simbolis, „Scatter“ simboliai po
kovos prieš pakartotinio sukimo paleidimą pavirs į to paties tipo. Esant tokiai padėčiai,
tikimybė, kad simbolis 2 „Scatter“ simboliais bus aktyvus simbolis, yra 75 %.
Jei ant būgnų matomi 3 skirtingi „Scatter“ simboliai, „Scatter“ simboliai po kovos pavirs į to
paties tipo simbolius prieš pakartotinių sukimų paleidimą. Esant tokiai padėčiai, tikimybė,
kad bet kuris iš simbolių bus aktyvus simbolis, lygi.

Pakartotiniai sukimai





Per pakartotinį sukimą arba pakartotinius sukimus, aktyvūs „Scatter“ simboliai lieka savo
padėtyje su visais kitais simboliais, kurie neaktyvūs.
Per pakartotinius sukimus nėra papildomų statymo eilučių laimėjimų.
Papildomi pakartotiniai sukimai gali būti aktyvinti po pradinio pakartotinio sukimo, jei
naujas „Scatter“ simbolis yra to paties tipo kaip ir aktyvus simbolis.
3 arba daugiau „Scatter“ simbolių aktyvina nemokamus sukimus. Jei po pakartotinių sukimų
nemokami sukimai neaktyvinami, žaidėjas turi paskutinę galimybę juos aktyvinti.

Paskutinė galimybė







Jei pakartotiniai sukimai paleidžiami su 2 „Scatter“ simboliais, o per pakartotinius sukimus
papildomų „Scatter“ simbolių nepasirodo, žaidėjas gauna atsitiktinę funkciją, kuri
atskleidžia arba monetų laimėjimą, kuris gali būti 3–100 kartų statymo sumos, arba
„Scatter“ simbolį atsitiktinėje padėtyje ant būgnų.
Monetos, laimėtos iš atsitiktinės funkcijos, pridedamos prie bet kurio statymo eilutės
laimėjimo.
Jei atsitiktinė funkcija atskleidžia „Scatter“ simbolį, naujas „Scatter“ simbolis bus
atsitiktinai pakeistas ant būgnų, ir prasidės nemokami sukimai, vadinasi, papildomi
pakartotiniai sukimai nebus suteikti.
Kai daugiau pakartotinių sukimų nėra aktyvinta, ir jei ant būgnų matomi 3 arba daugiau to
paties tipo aktyvių „Scatter“ simbolių, prasidės nemokami sukimai.
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Nemokami sukimai











Nemokami sukimai būna 3 skirtingų tipų, kurių kiekvienas atitinka vieną iš 3 skirtingų
„Scatter“ simbolių tipų barbaro nemokami sukimai, mėlynas „Scatter“ simbolis, suteikiantis
mažiausiai 9 nemokamus sukimus; vaidilutės nemokami sukimai, žalias „Scatter“ simbolis,
suteikiantis 7 nemokamus sukimus; samurajaus nemokami sukimai, raudonas „Scatter“
simbolis, suteikiantis 5 nemokamus sukimus. Kiekviename nemokamų sukimų žaidime
naudojamas atskiras būgnų komplektas, kuriame yra tik to paties tipo „Scatter“ simbolis,
kaip ir tas, kuris aktyvino nemokamų sukimų raundą.
„Scatter“ simboliai, matomi per nemokamus sukimus, nepaleidžia pakartotinių sukimų, o jų
veikimas skiriasi priklausomai nuo nemokamų sukimų žaidimo, kuris kuris buvo aktyvintas.
Per nemokamus sukimus papildomi „Scatter“ simboliai, matomi ant būgnų, aktyvins
funkciją, kuri priklausys nuo nemokamų sukimų žaidimo.
Per barbarų nemokamus sukimus matomi tik kario ir gyvūno simboliai, o naujas „Scatter“
simbolis, pasirodęs ant būgnų, prideda 3 papildomus nemokamus sukimus.
Per vaidilutės nemokamus sukimus papildomi „Scatter“ simboliai padidina daugiklį x1
kiekvienam „Scatter“ simboliui.
Per samurajaus nemokamus sukimus „Scatter“ simbolis per nemokamus sukimus tampa
lipniąja universaliąja korta.
Nemokamo sukimo ir atsitiktinės universaliosios kortos laimėjimai pridedami prie bet
kurios statymo eilutės laimėjimo.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetų verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus nedelsiant ir prieš skaičiuojant laimėjimą už tą sukimą
aktyvinamos funkcijos, laimėtos su papildomais „Scatter“ simboliais. Jei vienu metu rodomi
keli „Scatter“ simboliai, tuomet funkcija rodoma vieną kartą kiekvienam naujam „Scatter“
simboliui.

Žaidimo funkcijos


Toliau esančioje eilutėje pateikiami skirtingi mygtukai, naudojami žaidime, ir aprašomos jų
funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite ir paleiskite žaidimo raundą esamu statymo lygiu ir monetų
verte (kitu atveju spauskite tarpo klavišą).

Spustelėkite ir atidarykite žaidimo nustatymų meniu ir pasirinkite žaidimo
parinktis. Žr. žaidimo nustatymų skyrių, esantį toliau.
Spustelėkite ir nutildykite žaidimo garsus arba naudokite slankiklį ir
sureguliuokite garso įrašo stiprumą.
Spustelėkite ir atidarykite žaidimo taisykles.
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Spustelėkite ir peržiūrėkite MOKĖJIMŲ LENTELĘ. Slinkite į viršų ir
žemyn bei peržiūrėkite informaciją.
Žaidimo nustatymų parinktys






Norėdami patekti prie žaidimo nustatymų, žaidimo skydelyje spustelėkite veržliarakčio
piktogramą.
Greitasis sukimas. Įjungia arba išjungia greito sukimo parinktį (galima ne visuose kazino).
Pristatymo ekranas. Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Pristatymo įrašas. Įjungia arba išjungia pristatymo įrašą.
Tarpo klavišas sukti. Įjungia arba išjungia tarpo klavišo funkciją.“

4. Reglamentas papildomas priedu Nr. 3, kuris išdėstomas taip:
„UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PRIEDAS Nr. 3
NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS
TAISYKLĖS:
1. Mažiausią Statomą sumą vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo
automatais nustato ir Bendrovės interneto tinklapyje skelbia Bendrovė.
2. Bet kokiu atveju Statymo suma negali būti mažesnė nei 0,01 Eur (vienas euro centas). Didžiausia
Statoma suma vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo automatais
visais atvejais yra 0,5 Eur (pusė euro). Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose
lošimuose B kategorijos lošimo automatais yra 100 Eur (vienas šimtas eurų).
3. Nuotolinių lošimų B kategorijos lošimo automatais taisyklės:
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3.1 Žaidimas „Skamba skamba varpeliai“ („Jingle Bells“)
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą
pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodoma 9 skirtingų simbolių parinktis. Laimėjimo
išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.
Žaidimas turi 27 nustatytas eilutes. Jūs renkatės, kokią sumą statyti. Norėdami įsukti būgnus,
naudokite „Sukimo“ arba „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“
mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Skamba skamba varpeliai“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“
simboliai, „Scatter“ simbolis įjungia Papildomą funkciją.
Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
 Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“.
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma
atsistatys į mažiausią statomą sumą.
 Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai
rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 Spustelėję mygtuką „Maks. statymas“, galėsite žaisti pastatę maksimalią šiam žaidimui
leidžiamą statymo sumą. Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“, nustatoma maksimali
statymo suma. Dar kartą paspaudus mygtuką „Maks. statymas“, būgnai ima suktis pagal
jūsų pastatytą maksimalią sumą.
 Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo
išmokos“ mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias
laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo
lentelėje“.
 Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai
pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo išmoka
Laimėjimo eilutės
Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

Laimėjimo derinys
Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą
padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, jūsų laimėta
suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.
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Simboliai

3x

50 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

8 x Laimėjimas

6 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

4 x Laimėjimas
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3 x Laimėjimas

„Wild“ (universalusis) simbolis
Rūmų juokdarys – tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“, kad
galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodo trys „Wild“
simboliai, laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę.
Papildoma funkcija
Varpeliai, tai „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą funkciją, jeigu ant būgnų atsiranda trys
„Scatter“ simboliai. Įsijungus Papildomai funkcijai, ekrane bus rodomos dvi varpelių poros: vienoje
poroje neatskleistas grynųjų kiekis, kuriuos automatiškai gausite kaip premiją, o antroje poroje yra
neatskleistas nemokamų sukimų kiekis. Savo nuožiūra pasirinkite premiją ir paspauskite varpelį.
Jeigu pasirenkate nemokamus sukimus, bet kokie nemokamų sukimų išlošiai bus automatiškai
pridedami, o nemokamų sukimų pabaigoje galutinė išlošio suma bus perkelta į Jūsų kredito
sąskaitą. Viena nemokamus sukimus laimėta tik 10 x statymo.
Lošimo funkcija
Jeigu neišeikvojote lošimo limito (€20), tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys
„Lošimo“ mygtukas. Didžiausias laimėjimas yra 200 minimalių visų statymų. Galite atsiimti savo
laimėjimus arba lažintis dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo išlošį.Jeigu pasirenkate lažybas,
užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar
juodos –bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. Jeigu atspėjate teisingai, gaunate dvigubą
dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.

3.2. Žaidimas „Europietiška ruletė“ („European Roulette“)
Pagalba – ruletė yra populiarus kazino žaidimas, kuriame žaidžiate prieš kazino atstovaujantį
krupjė (dar vadinamą dileriu), kuris išsuka ruletės ratą ir tvarko statymus. Žaidžiant europietišką
ruletės versiją, rate būna 37 angos, kuriose yra 36 numeriai ir vienas 0. Amerikietiškoje versijoje
dauguma ruletės ratų turi du nulius, todėl yra 38 angos.
Norėdami laimėti ruletę, turite atspėti, kur kiekvieną kartą pasukus nuriedės kamuoliukas. Savo
statymą arba statymus turite atlikti ant skaičių (bet koks skaičius įskaitant nulį) arba ant išorinių
kategorijų išdėstytame stale. Kai kurie lošėjai statymus atlieka ant daugybės skaičių, kad padidintų
tikimybę laimėti sulig kiekvienu pasukimu, tačiau tokiu atveju laimėjimo suma yra labai
sumažinama.
Kai atliekate statymus, krupjė suka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui įkritus į angą,
laimėjimai nustatomi pagal tuos statymus, kurie buvo statyti ant arba šalia numerio, ant kurio
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nukrito kamuoliukas. Be to, statymai, atlikti ant išorinio išdėstymo, laimimi, jeigu laimintysis
skaičius yra vienoje iš tų kategorijų.
Galite pasirinkti atlikti statymą ant:
Konkretaus skaičiaus
Skaičių derinio
Tokios kategorijos kaip skaičius bus raudonas arba juodas, lyginis arba nelyginis.
Kaip žaisti?
 Pasirinkite statomą sumą, žaidimo ekrane spausdami strėlytes, esančias šalia žetonų.
 Atlikite savo statymą, paspausdami ant žaidimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, kuris
atitinka skaičius arba kategorijas, ant kurių norite statyti. Ant tos pačios vietos galite
paspausti keletą kartų, kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“
mygtuką, kad panaikintumėte savo dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo.
 Norėdami pradėti žaisti, paspauskite ant „Sukimo“ mygtuko. Ruletės ratas pradės suktis, o
skaičius, ties kuriuo ratas sustos, bus parodytas viršutiniame žaidimo ekrano kampe. Jeigu
laimite, laimėjimas bus parodytas „Laimėjimo lentelėje“.
 Norėdami žaisti iš naujo su tais pačiais statymais ir statymo būdais kaip ir buvusiame
raunde, paspauskite „Statymas iš naujo“ mygtuką arba paspauskite ant naujų vietų, kad
atliktumėte statymus.
Statymo tipai
Tiesus – skaičiaus centre padėdami žetoną, galite statyti ant kiekvieno skaičiaus, įskaitant 0.
Išskaidytas – padėdami žetoną ant du skaičius skiriančios linijos, galite statyti ant dviejų skaičių.
Gatvės – galite statyti ant trijų skaičių, žetoną padėdami ant ruletės stalo vidinės kairės krašto
linijos, kuri yra šalia atitinkamos trijų skaičių eilės.
Kampo – galite statyti ant keturių skaičių, statydami žetonus ant kampo, kuriame sueina keturi
skaičiai.
Ketverto – galite statyti ant skaičių 0, 1, 2 ir 3, padėdami savo žetoną ant vidinio krašto linijos tarp
0 ir 1.
Linijos – galite lažintis iš dviejų gatvės statymų (t. y. šeši skirtingi skaičiai dvejose eilėse po tris
skaičius), padėdami žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, skirianti dvi eiles.
Stulpelio – stulpelio numerių apačioje yra trys laukeliai, pažymėti „2 iki 1“. Galite atlikti statymus
visiems šiems skaičiams, žetoną padėdami į vieną iš šių laukelių. Jeigu jūsų kamuoliukas
nusileidžia ant bet kurio skaičiaus, kuris yra stulpelyje, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra
pralaimintis skaičius.
Tuzino – galite atlikti statymus 12 skaičių grupėje, žetoną dėdami ant vieno iš trijų laukelių,
pažymėtų „1-as 12“, „2-as 12“ arba „3-ias 12“. Jeigu kamuoliukas nusileidžia ant bent vieno iš jūsų
12 skaičių, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius.
Raudonas ar Juodas, Lyginis ar Nelyginis, Didelis ar Mažas – galite atlikti statymą ant vieno iš
laukelių, esančių išilgai stalo kairėje, kurie užima pusę ruletės stalo skaičių (išskyrus 0). Kiekvienas
laukelis apima 18 skaičių. Laimite lyginį pinigų skaičių (1 su 1) iš visų šių statymų. 0 yra
pralaimintis skaičius.
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Pastaba: galite atlikti statymus su dviem, trimis ar net keturiais skaičiais. Pavyzdžiui, naudodami
skaičių 0, galite atlikti statymus ant 1–0, 1–2–0, 2–0, 3–0 arba 1–2–3–0.
Nulių kaimynai
0–2–3, 4–7, 12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29, 32–35.
Nulių kaimynai. Šis statymas apima 16 skaičių, kurie rate supa 0, o ant stalo yra greta. Atliekamas
išskirstomasis statymas. Pavyzdžiui, 0 ir 3, 32 ir 35.
Našlaičiai
6, 17, 25, 27, 34.
Tai statymas ant penkių konkrečių skaičių 27, 6, 34, 17 ir 25, kurie rate yra greta, tačiau
išsidėstantys toli.
Trečias cilindre
5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36.
Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie suporuoti greta.
Našlaitėliai
1, 6–9, 14–17, 17–20, 31–34.
Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstę toli.
Laimėjimo išmokos lentelė
Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas
1 skaičius – tiesus – 35 iki 1
2 skaičiai – išskaidytas – 17 iki 1
3 skaičiai – gatvės – 11 iki 1
4 skaičiai – kampo – 8 iki 1
4 skaičiai – ketverto – 8 iki 1
6 skaičiai – linijos – 5 iki 1
12 skaičių – tuzino ar stulpelio – 2 iki 1
18 skaičių – raudonas ar juodas, lyginis ar nelyginis arba didelis ar mažas – 1 iki 1
Vieno nulio ruletės ratas
Skaičių seka pagal laikrodžio rodyklę
0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22,
18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26
Spalvos
Raudona: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36
Juoda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35
Žalia: 0
Europietiško ruletės stalo išdėstymas
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3.3. Žaidimas „Juodoji Mumija“ („Black Mummy“)
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną
kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys.
Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.
Žaidime numatytos 5 laimėjimo eilutės. Jūs pasirenkate norimą statyti kiekį. Norėdami įsukti
būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“
mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodoji Mumija“ pagyvina simbolis „Wild“ kuris, laimėjimo
deriniuose pakeisdamas tam tikrus simbolius, laimėjimams taiko papildomus dauginamuosius.
Kaip žaisti?
Norėdami žaisti žaidimą:
Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“.
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į
mažiausią statomą sumą.
Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
Spustelėję mygtuką „Maks. statymas“, galėsite žaisti pastatę maksimalią šiam žaidimui leidžiamą
statymo sumą. Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“, nustatoma maksimali statymo suma. Dar
kartą paspaudus mygtuką „Maks. statymas“, būgnai ima suktis pagal jūsų pastatytą maksimalią
sumą.
Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“
mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo
eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma parodoma „Laimėjimo lentelėje“.
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Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai
pridedama ir persiunčiama į bendrą jūsų kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.
Laimėjimų išmokos
Laimėjimo eilutės
Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

Laimėjimo derinys
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi
laimėjimai yra išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą
padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, jūsų laimėta
suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.
Simbolis „Wild“
Juodoji mumija – tai simbolis „Wild“, kuris žaidime gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, kad būtų
galima lengviau suformuoti laimėjimo derinius. Jeigu simbolis „Wild“vienu metu pasirodo daugiau
kaip vienoje laimėjimo eilutėje, tai šis simbolis tose laimėjimo eilutėse atskirai pakeičia simbolius ir
laimėjimo deriniai išmokami atskirai. Tokiu atveju visi laimėjimai yra grupuojami, kad galėtumėte
iš jų lošti arba susirinkti bendrą laimėjimą.
Kai simbolis „Wild“ pakeičia J, Q, K arba A, tai laimėjimo eilutei laimėti taikomas papildomas
dauginamasis, atsižvelgiant į tai, kiek simbolių yra derinyje:
Simboliai

5x

4x

3x

100 x Laimėjimas

-

-

50 x Laimėjimas

20 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas
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40 x Laimėjimas

12 x Laimėjimas

6 x Laimėjimas

30 x Laimėjimas

8 x Laimėjimas

4 x Laimėjimas

20 x Laimėjimas

6 x Laimėjimas

3 x Laimėjimas

6 x Laimėjimas

3 x Laimėjimas

1 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

3 x Laimėjimas

1 x Laimėjimas
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4 x Laimėjimas

2 x Laimėjimas

1 x Laimėjimas

3 x Laimėjimas

2 x Laimėjimas

1 x Laimėjimas

Lošimo funkcija
Jeigu neišeikvojote lošimo limito (€20), tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys
„Lošimo“ mygtukas. Didžiausias laimėjimas yra 200 minimalių visų statymų. Galite atsiimti savo
laimėjimus arba lažintis dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo išlošį.
Jeigu pasirenkate lažybas, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti, ar
kitame būgne pasirodysianti žvaigždė bus raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant
vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu
atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate,
netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Tokiu atveju Jūs
nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite
vėl lažintis iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šioms lažyboms taikomos tos pačios aukščiau
aprašytos taisyklės.
3.4 Žaidimas „243 Crystal Fruits“ („243 Kristalo vaisiai“)
Žaidime yra penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus tie penki būgnai
sustoja lošimo lange rodydami atsitiktinį simbolių derinį. Pagrindinė žaidimo mintis yra ta, kad kai
ant 2, 3 arba 4 būgnų pasirodys universalusis simbolis, jūs būsite informuojamas anonsu ir žaidimo
laimingų eilučių skaičius nuo 5 pakils iki 243.
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Kai 243 eilutės bus aktyvios, gausite savo pirmąjį laimėjimą ir sužinosite, kuo šis žaidimas yra
unikalus. Simboliai, su kuriais laimėjote, susprogs ir atsiras nauji, su kuriais galėsite laimėti dar
didesnį daugiklį. O kai laimėsite su naujaisiais simboliais, vėl gausite kitus, su kuriais galima
laimėti dar didesnių, x5, daugiklių (daugikliai x1, x2, x3, x4, x5). Tai galioja tik su 243 funkcija.
Pagrindiniame žaidime be šios funkcijos yra tik 5 klasikiniai lošimų automato būgnai.
Tam, kad pradėtų žaidimą, žaidėjas turi atlikti statymą ir paspausti sukimo mygtuką arba didžiausio
statymo mygtuką, kuris pradės žaidimą didžiausios sumos statymu. Būgnai pradeda suktis, po kiek
laiko sustoja vienas paskui kitą ir parodo simbolius. Jei laimingose eilutėse yra laimingas derinys,
žaidėjas gali susirinkti laimėjimą arba lošti toliau.
Mažiausias statymas – 0,1 euro, didžiausias – 0,5 euro.
Lošimų automato apibūdinimas
5 būgnų lošimų automatas

Laimingosios eilutės
Lošimų automatas turi 5 laimingąsias eilutes. Išmokama iš kairės į dešinę.

Kai ant 1, 3 arba 5 būgnų pasirodys universalusis simbolis, žaidimo laimingų eilučių skaičius nuo 5
pakils iki 243 ir bus aktyvuojama pakartotinio sukimo funkcija. Išmokama iš kairės į dešinę ir tik už
šalia esančius laimingus derinius.

LAIMĖJIMAS

JOKIO
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LAIMĖJIMO

Žaidime yra 8 skirtingi simboliai ir universalusis simbolis.
ID Vardas Aprašymas
Paveikslėlis
1
S1
Vyšnios
2

S2

Citrina

3

S3

Apelsinas

4

S4

Slyva

5

S5

Kivis

6

S6

Vynuogės

7

S7

Arbūzas

8

S8

7

9

U

UNIVERSALUS243

Išmokos
Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laimingoje
eilutėje.
„Statymas“ reiškia „Bendrą statymą“
Simbolis
S9 – W

5x

4x

3x

-

-

S8

40 x statoma suma

20 x statoma suma

S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1

24 x statoma suma
16 x statoma suma
16 x statoma suma
4 x statoma suma
4 x statoma suma
3 x statoma suma
3 x statoma suma

12 x statoma suma
8 x statoma suma
8 x statoma suma
3 x statoma suma
3 x statoma suma
2 x statoma suma
2 x statoma suma

10 x statoma
suma
6 x statoma suma
4 x statoma suma
4 x statoma suma
2 x statoma suma
2 x statoma suma
1 x statoma suma
1 x statoma suma

W - visiems simboliams yra juokdarys. W simbolis gali būti tik laimingojo derinio dalis.

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

315

3.5 Žaidimas „Septyni veidrodžiai“ („7 Mirrors“)
Vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka
priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.
Žaidime nustatytos 9 laimėjimų eilutės. Jūs pasirenkate norimą statymo sumą. Norėdami įsukti
būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“
mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leidžiama žaidimo suma.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Septyni veidrodžiai“ pagyvina simbolis „Scatter“, kuris įjungia
Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimus, galite naudoti dvigubo laimėjimo lošimo
režimą.
Mažiausias statymas – 0,1 euro, didžiausias – 0,5 euro.
Kaip žaisti?
Norėdami žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“.
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys
į mažiausią statomą sumą.
2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai
rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimų derinių lentelę, kuri atsidaro paspaudus mygtuką
„Taisyklės“.
3. Galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo
statymo suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų,
būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo
išmokos“ mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo išmokas ir derinius. Jeigu laimite įvairias
laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma parodoma „Laimėjimo
lentelėje“.
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai
pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.
Laimėjimų išmokos
Laimėjimo eilutės
Žaidime yra nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame
paveikslėlyje.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Laimėjimo derinys
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Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi
laimėjimai išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius
(žr. paaiškinimą žemiau), kurie gali pasirodyti bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą
padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, jūsų laimėta
suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.
Simbolis „Scatter“
Žvaigždės simbolis yra „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą, jeigu bet kurioje būgno
padėtyje užsidega trys ar daugiau žvaigždžių simbolių. Vienu metu ant kiekvieno būgno gali
atsirasti tik vienas „Scatter“ simbolis.
Papildomas žaidimas
Papildomame žaidime pasirodys ekranas su septyniais veidrodžiais. Turite pasirinkti veidrodžius ir
ant jų paspausti, kad atidengtumėte laimėtą papildomą kiekį. Galimų pasirinkti veidrodžių kiekis
priklauso nuo „Scatter“ simbolių, kurie įjungia Papildomą žaidimą, kiekio. Pasirinkus jį,
papildomas laimėjimas automatiškai pridedamas prie kreditų sąskaitos.
Lošimo funkcija
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“
mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo
laimėjimą.
Jeigu pasirenkate lošimą, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios
spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. Jeigu atspėjate
teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame
sukime prarandate savo laimėjimą.
Laimėjimų derinių lentelė
Simboliai

3x

4x

5x

77 x Laimėjimas

177 x Laimėjimas

200x Laimėjimas

17 x Laimėjimas

77 x Laimėjimas

177 x Laimėjimas
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7 x Laimėjimas

17 x Laimėjimas

77 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

50 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

40 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

30 x Laimėjimas

2 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

20 x Laimėjimas

2 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

2 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

318

2 x Laimėjimas

5 x Laimėjimas

10 x Laimėjimas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

3.6. Žaidimas „Gaisras ir karšta“ („Hot and fire“)
Vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka
priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.
Žaidimas yra 5 nustatytos eilutės. Jūs renkatės norimą statyti sumą. Norėdami įsukti būgnus,
naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką,
perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir
pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Gaisras ir karšta“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, kurie
įjungia Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo
laimėjimo.
Mažiausias statymas – 0,1 euro, didžiausias – 0,5 euro.

Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“.
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys
į mažiausią statomą sumą.
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu
žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų,
būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo
išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias
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laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo
lentelėje“.
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai
pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo išmoka
Laimėjimo eilutės
Žaidime yra 5 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje.

1

2

3

4

5

Laimėjimo derinys
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi
laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius,
kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą
padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, jūsų laimėta
suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.
Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau.
„Wild“ simbolis
Auksinis septynetas yra „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti bet kurį kitą žaidime esantį simbolį,
išskyrus „Scatter“ simbolį, kad galima būtų sudaryti laimėjimo derinius. Jeigu vienu metu simbolis
„Wild“ pasirodo daugiau nei vienoje eilutėje, tai šis simbolis kiekvienoje laimėjimo eilutėje atskirai
pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai yra išmokami atskirai. Šiuo atveju visi laimėjimai
sudedami, kad jūs galėtumėte lošti arba susirinkti bendrą laimėjimą.
Papildomas žaidimas
Pasirodžius trims ar daugiau auksinių žvaigždžių, bet kur ant būgno pasirodo „Scatter“ simbolis,
kuris įjungia Papildomą žaidimą. Papildomame žaidime kiekviena šią funkciją įjungusi žvaigždė
slėps vieną iš žaidimo simbolių. Turėsite pasirinkti vieną iš žvaigždžių ir paspausti ant jos, kad
paslėptas simbolis būtų atskleistas. Tą akimirką visos šią funkciją įjungusios žvaigždės pasikeis į tą
simbolį ir sudegs. Jūsų papildomas laimėjimas yra laimėjimo išmoka už tą simbolių derinį ir bus
pridėtas prie jūsų laimėjimų sukimo metu.
Lošimo funkcija
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Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“
mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo
laimėjimą.
Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti,
kokia bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant
ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu jūs
atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate,
netenkate turimo laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju jūs nelaimite
nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl „lošti“
iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės.“

Simboliai

5x

4x

3x

2x

800
x
Laimėjimas

200
x
Laimėjimas

20
x
Laimėjimas

-

120
x
Laimėjimas

40
x
Laimėjimas

10
x
Laimėjimas

-

80
x
Laimėjimas

20
x
Laimėjimas

6
x
Laimėjimas

-
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50
x
Laimėjimas

10
x
Laimėjimas

4
x
Laimėjimas

-

40
x
Laimėjimas

10
x
Laimėjimas

3
x
Laimėjimas

-

30
x
Laimėjimas

9
x
Laimėjimas

3
x
Laimėjimas

-

30
x
Laimėjimas

8
x
Laimėjimas

3
x
Laimėjimas

1
x
Laimėjimas
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