PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DIE-558

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A kategorijos
lošimo automatais taisyklės, papildo punktais nuo 2.515 iki 2.536 imtinai ir išdėsto juos taip:

2.515 Žaidimas „Dobilų Pasakos“ („Clover Tales“)
Žaidimo aprašymas:
Vaivorykštės linija
Per pagrindinį lošimą su kiekvienu sukimu viena iš statymo linijų tampa vaivorykštės linija.
Laimėjus vaivorykštės linijoje aktyvinama viena iš vaivorykštės premijų – nemokami sukimai
arba pakartotiniai sukimai.
„Wild“ (laukinis)
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius. Vaivorykštės linijoje pasirodęs „Wild“
(laukinis) simbolis išsiplečia visame būgne. Per pagrindinį lošimą pasirodo tik 2, 3 ir 4
būgnuose.
Nemokami sukimai
Kai laimima vaivorykštės linijoje su gnomo ar fėjos
simboliais, aktyvinamas vienas iš dviejų nemokamų sukimų
režimų. Yra 2 nemokamų sukimų tipai – nemokami sukimai
su atsitiktiniais išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais)
simboliais ir nemokami sukimai su klajojančiais
išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais. Nemokamų
sukimų raundai lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma.
Per nemokamus sukimus su atsitiktiniais išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais yra 5
nemokami sukimai. Su kiekvienu sukimu ant būgnų atsitiktine tvarka nusileidžia nuo 1 iki 5
išsiplečiančių „Wild“ (laukinių) simbolių.
Per nemokamus sukimus su klajojančiais išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais yra 5
nemokami sukimai. Per pirmąjį nemokamą sukimą išsiplečiantis Wild“ (laukinis) simbolis
nusileidžia ant 5 būgno. Su kiekvienu sukimu išsiplečiantis „Wild“ (laukinis) simbolis
perkeliamas per vieną būgną į kairę.
Pakartotiniai sukimai

Kai laimima vaivorykštės linijoje su dobilo, pypkės ar pasagos simboliais, aktyvinamas vienas
iš dviejų pakartotinių sukimų režimų. Yra 2 pakartotinių sukimų tipai – pakartotinis sukimas
su sustingusiais „Wild“ (laukiniais) simboliais ir su pasislenkančiais „Wild“ (laukiniais)
simboliais. Pakartotinių sukimų raundai lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma.

Per pakartotinį sukimą su sustingusiais „Wild“ (laukiniais) simboliais, pakartotinį sukimą
aktyvinę simboliai transformuojami į sustingusius „Wild“ (laukinius) simbolius. Sustingę
„Wild“ (laukiniai) simboliai per šį pakartotinį sukimą lieka ant būgnų.
Per pakartotinį sukimą su pasislenkančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais, pakartotinį sukimą
aktyvinę simboliai transformuojami į pasislenkančius „Wild“ (laukinius) simbolius.
Pasislenkantys „Wild“ (laukiniai) simboliai atsitiktine tvarka keičia savo vietą ant būgnų, ant
kurių pasirodė per šį pakartotinį sukimą.
Žaidimo informacija:
Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

•

Lošimo automatas

•

Būgnų tipas:

•

Besisukantys būgnai

•

Būgnai, linijos:

•

5 būgnai, 3 eilutės, 9 statymo linijos

•

Minimali statymo suma (€):

0,27

•

Maksimali statymo suma (€):

90

•

Didžiausio numatomo laimėjimo

55890

suma (€):
Lošimo ypatybės
•
•

„Wild“ (laukinis) simbolis
Nemokami sukimai

Laimėjimų linijos:

•
•

Pakartotiniai sukimai
Vaivorykštės linija

Išmokų linijos:
• Išmokų linijos: 9 fiksuotos linijos.
• Už statymo liniją išmokama, jei seka eina iš kairės į dešinę.
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:
Simbolis

x5
x4
x3

Statymo ant linijų
koeficientas
250
100
20

x5
x4
x3

150
33
12

x5
x4
x3

50
22
10

x5
x4
x3

50
20
9

x5
x4
x3

50
18
8

Derinys

x5
x4
x3

30
14
6

x5
x4
x3

20
10
4

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

2.516 Žaidimas „Kristalų Žemė“ („Crystal Land“)
Žaidimo aprašymas:
Lošime išmokos linijų nėra. Lošimo laukas yra 7 x 7 dydžio tinklelis. Laimėjimai išmokami už
5 ar daugiau vienodų simbolių, kurie išsidėstę vienas šalia kito vertikaliai ir (arba)
horizontaliai. Laimėjimo simboliai išnyksta, ir tuščius langelius užpildo nauji krintantys
simboliai. Už kelis to paties simbolio derinius, kurie nėra greta, išmokama atskirai. Raundas
baigiasi, kai lošimo lauke nebėra laimėjimo derinių.
Dalis lošimo lauko yra užblokuota. Laimėjimo deriniuose gali būti tik tie simboliai, kurie nėra
užblokuoti. Laimėjimai atblokuoja lošimo lauką iš apačios į viršų, iš eilės po kiekvienos eilutės.
Bombos simboliai eilučių neatblokuoja.
Atblokavus tam tikras eilutes suteikiamos papildomos premijos:
- Atblokavus visą lošimo lauką paleidžiamas „Bonus“ raundas.
- Atblokavus 5 eilutę nuo apačios, lošimo lauke atsitiktine tvarka atsiranda raudonų
„Wild“ (laukinių) simbolių.
- Atblokavus 3 eilutę nuo apačios, lošimo lauke atsitiktine tvarka atsiranda „Wild“
(laukinių) simbolių.
Lygiai ir lygių premijos
Lošime yra 3 vietos. Jų fono dizainas skirtingas, taip pat skiriasi atsitiktinė vietos funkcija.
Likusi lošimo technika išlieka. Vieta keičiasi, kai lošėjas surenka pakankamai kristalų, kurie
priklausė laimėjimo deriniui. Bombos sunaikinti simboliai nerenkami. Lošime generuojami 9
skirtingi lygiai, per kiekvieną reikia surinkti tam tikrą kristalų skaičių. Baigus 9 lygius, toliau
nepertraukiamai pagal matematinį modelį kaitaliojami 7, 8 ir 9 lygiai. Šiame lygyje lošėjas
kaupia prizą, kuris padidėja 5 proc. nuo laimėjimų, gautų tik iš laimėjimo derinių, sudarytų iš
simbolių. Daugikliai kaupiant šį prizą įtakos neturi. Kai lygis baigiamas, lošėjai mato ratą,
kuriame rodomos tokios manipuliacijos su sukauptu prizu:
-

gauti sukauptą sumą;
padvigubinti ir gauti sukauptą sumą;
išsaugoti sukauptą sumą kitam lygiui.

Kiekvienai vietai būdingos atskiros funkcijos:

-

atsitiktine tvarka atsiranda 3 „Wild“ (laukiniai) simboliai;
atsitiktine tvarka atsiranda 3 raudoni „Wild“ (laukiniai) simboliai;
vieno tipo simbolį spalvas keičiantis eliksyras atsitiktine tvarka pakeičia kito tipo
simboliu.

Vietos funkciją galima paleisti, jei raunde nėra laimėjimo derinių.
„Wild“ (laukinis) ir raudonas „Wild“ (laukinis)
Pakeičia visus simbolius.
Derinio iš 6 ar daugiau simbolių premija
Turint derinį iš 6 ar daugiau simbolių, lošimo lauke generuojamas 1 raudonas „Wild“ (laukinis)
simbolis.
Bombos simbolis
Kai laimėjimo derinyje yra raudonas „Wild“ (laukinis) simbolis, jis pasikeičia
bombos simboliu. Bombos simbolis sprogsta ir sunaikina simbolius, įskaitant
raudoną „Wild“ (laukinį) simbolį, jei įkritus naujiems simboliams laimėjimo
derinių nėra. Bombos simbolis kitus simbolius gali sunaikinti 2 būdais:

„Bonus“ raundas
Atblokavus lošimo lauką paleidžiamas „Bonus“ raundas. Tikslas yra išvalyti lošimo lauką
sutraiškant kuo daugiau simbolių. Per „Bonus“ raundą nauji simboliai nekrinta. Kiekviena
žvaigždė bendrą laimėjimo daugiklį padidina vienetu. Norėdamas gauti žvaigždžių, lošėjas turi
atverti lobių skrynias. Po simboliais paslėptos 3 lobių skrynios:
- maža lobių skrynia slepia 1 žvaigždę (+1 prie bendro laimėjimo daugiklio);
- vidutinė lobių skrynia slepia 1–3 žvaigždes (+1, +2 arba +3 prie bendro laimėjimo
daugiklio);
- didelė lobių skrynia slepia 2–4 žvaigždes (+2, +3 arba +4 prie bendro laimėjimo
daugiklio).

Atvėrę visas skrynias, lošėjai gauna maksimalų bendro laimėjimo daugiklį – x9. Lobių skrynios
išdėstytos atsitiktine tvarka kiekvieno „Bonus“ raundo 4 apatinėse eilutėse.

Žaidimo informacija:
Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

Lošimo automatas

•

Būgnų tipas:

•

Krintantys blokai

•

Būgnai, linijos:

•

7 x 7 lošimo laukas. Linijų nėra

•

Minimali statymo suma (€):

0,2

•

Maksimali statymo suma (€):

100

Didžiausias numatytas laimėjimas
(€):
•

60300

Lošimo ypatybės
•
•
•
•
•

3 vietos
„Bonus“ raundas
Daugikliai
Atsitiktinio lygio funkcija
Lygio premija

•
•
•
•
•

Kristalų funkcijos
„Wild“ (laukinis) simbolis
Raudonas „Wild“ (laukinis) simbolis
Bombos simbolis
Spalvas keičiančio eliksyro simbolis

Per „Bonus“ raundą galimos pagalbinės funkcijos:
- 3 spalvas keičiantys eliksyrai. Kai laimėjimo derinių nėra, spalvas keičiantis eliksyras
pakeičia vieno tipo simbolį kito tipo simboliu, kuris jau yra lošimo lauke.
- Bombos simboliai, jei tokių yra. Visi lošimo lauke esantys bombos simboliai sprogsta
panaudojus spalvas keičiantį eliksyrą.

Laimėjimų linijos:

•

•
•

Išmokos linijų nėra.
Laimėjimai išmokami už 5 ar daugiau vienodų simbolių, kurie išsidėstę vienas šalia
kito vertikaliai ir (arba) horizontaliai.
Laimėjimo simboliai išnyksta, ir tuščius langelius užpildo nauji krintantys simboliai.

•
•
•

Už kelis to paties simbolio derinius, kurie nėra greta, išmokama atskirai.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:
Simbolis

Derinys
-

x daugiau nei
9
x8
x7
x6
x5
x daugiau nei
9
x8
x7
x6
x5
x daugiau nei
9
x8
x7
x6
x5
x daugiau nei
9
x8
x7
x6
x5
x daugiau nei
9
x8
x7
x6
x5
x daugiau nei
9
x8
x7
x6
x5

Statymo ant linijų
koeficientas
-

100
50
20
10
4
90
45
18
9
4
80
40
16
8
3
70
35
14
7
3
60
30
12
6
2
50
25
10
5
2

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

2.517 Žaidimas „Pavasarinis Šokančio Drakono Festivalis“ („Dancing Dragon
Spring Festival“)
Žaidimo aprašymas:
„Wild“ (laukinis)
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos.
Pasirodo tik trečiame būgne.

Sklaida
Už sklaidos simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.

Laimėjimų linijos:

Išmokų struktūra:
•
•
•
•

Išmokų linijos: 30 fiksuotų linijų.
Mokama už laimėjimus, kai surenkamas 3 ar daugiau gretimų simbolių derinys bet
kokioje padėtyje statymo linijoje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.
Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.

•

Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:
Simbolis

Derinys
-

x5
x4
x3
x2

Statymo ant linijų
koeficientas
-

x5
x4
x3

100 * bendra pastatyta
suma
20 * bendra pastatyta
suma
5 * bendra pastatyta
suma
2 * bendra pastatyta
suma
5 000
500
50

x5
x4
x3

500
100
20

x5
x4
x3

200
50
10

x5
x4
x3

100
20
5

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.
Minimali statymo suma (€):

0,3

Maksimali statymo suma (€):

90

Didžiausias numatytas laimėjimas (€):

450000

2.518 Žaidimas „Fejerverkų Meistras“ („Fireworks Master“)
Žaidimo aprašymas:
Keli sluoksniai
Simboliai lošimo lauke nusileidžia sluoksniais per pagrindinį lošimą ir nemokamus sukimus.
Iškart po sukimo laimėjimo derinius gali sudaryti tik viršutinio sluoksnio simboliai. Užblokuoti
simboliai laimėjimo derinių nesudaro. Lošėjas gali atblokuoti lošimo lauką sudarydamas
laimėjimo derinius. Simboliai, iš kurių buvo sudaryti laimėjimo deriniai, išnyksta ir atblokuoja
po jais esančius simbolius. Ši funkcija nebeveikia, kai lošimo lauke nebėra laimėjimo derinių.
Kaskart atblokavus simbolius padidėja arba sumažėja laimėjimo būdų skaičius. Pagrindinio
lošimo maksimalus laimėjimo būdų skaičius yra 720.
Per pagrindinį lošimą galimi 4 toliau nurodyti simbolių sluoksniai.

Visas apatinis sluoksnis sudarytas iš „Bonus“ ir „Wild“ (laukinių) simbolių.
Kaskart atblokavus simbolius padidėja arba sumažėja laimėjimo būdų skaičius. Nemokamų
sukimų maksimalus laimėjimo būdų skaičius yra 3 125.
Per nemokamus sukimus galimi 3 toliau nurodyti simbolių sluoksniai.

Visas apatinis sluoksnis sudarytas iš „Bonus“ ir „Wild“ (laukinių) simbolių.
„Wild“ (laukinis)
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“ simbolį.
„Bonus“
Už 7 ar daugiau „Bonus“ simbolių suteikiama nemokamų sukimų. Už kiekvieną „Bonus“
simbolį pridedamas 1 nemokamas sukimas.
Nemokami sukimai
Už 7 ar daugiau atblokuotų „Bonus“ simbolių suteikiama nemokamų sukimų. Nemokamų
sukimų skaičius atitinka atidengtų „Bonus“ simbolių skaičių. Kaskart atblokavus „Bonus“
simbolį per nemokamus sukimus, pridedamas papildomas nemokamas sukimas. Nemokamų
sukimų raundų skaičius apribotas iki 50 raundų. Nemokamų sukimų raundas lošiamas su
pastarąja nustatyta statoma suma.
Laimės ratas
Atblokavus bet kurį simbolį iš apatinio „Bonus“ sluoksnio per nemokamus sukimus,
paleidžiamas laimės ratas. Laimės ratas paleidžiamas po to, kai išmokami visi esamo raundo
laimėjimai. Laimės ratas lošėjui suteikia galimybę laimėti piniginius laimėjimus, kurių vertė
iki 100 kartų didesnė už bendrą pastatytą sumą, arba padaugina esamo nemokamų sukimų
raundo laimėjimą iki 50 kartų.

Žaidimo informacija:

Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

Lošimo automatas

•

Būgnų tipas:

•

•

Būgnai, linijos:

•

Daugiasluoksniai blokai

Laimėkite visais būdais:
• 720 būdų per pagrindinį lošimą;
• 3 125 būdais per nemokamus sukimus.
•

5 būgnai, įvairios eilutės.

•

Minimali statymo suma (€):

0.5

•

Maksimali statymo suma (€):

108

Didžiausia numatyto laimėjimo
suma (€):
•

670248

Lošimo ypatybės
•
•
•

Keli sluoksniai
Nemokami sukimai
Laimės ratas

•
•

„Bonus“ simbolis
„Wild“ (laukinis) simbolis

Laimėkite visais būdais:
•
•
•
•
•

Pagrindinio lošimo VISOS IŠMOKOS: iki 720 būdų laimėti.
Nemokamų sukimų VISOS IŠMOKOS: iki 3 125 būdų laimėti.
Laimėkite nuleisdami 3 ar daugiau identiškų simbolių ant vienas paskui kitą einančių
būgnų iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:

Simbolis

Derinys
x5
x4
x3

Statymo ant linijų
koeficientas
-

x5
x4
x3

50
25
10

x5
x4
x3

40
20
8

x5
x4
x3

30
15
6

x5
x4
x3

20
9
3

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą. Didžiausias nemokamų taškų skaičius yra ribotas: 50 taškai.

2.519 Žaidimas „Sultys ir Vaisiai“ („Juice and Fruits“)
Žaidimo informacija:

Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

Lošimo automatas

•

Būgnų tipas:

•

Besisukantys būgnai

•

Būgnai, linijos:

•

5 būgnai, 3 eilutės, 10 statymo linijų

•

Minimali statymo suma (€):

0,2

•

Maksimali statymo suma (€):

100

Didžiausia numatyto laimėjimo suma
(€):
•

Laimėjimų linijos:

50200

•
•
•
•
•

Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų.
Už statymo liniją laimima išmoka, jei seka eina iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:
Simbolis

x5
x4
x3

Statymo ant linijų
koeficientas
5 000
1 000
100

x5
x4
x3

500
200
50

x5
x4
x3

200
50
20

Derinys

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

2.520 Žaidimas „Bėgių Ruletė“ („Roulette with Track“)
Žaidimo informacija:
Žaidėjai gali rinktis vidinius statymus, išorinius statymus, statymus ant ovalo arba šių trijų
statymų derinius. Vidiniai ir išoriniai statymai atliekami padedant žetonus tiesiai ant ruletės
stalo. Kai lošėjas parodo į žetoną statymo vietoje, paryškinami statymo skaičiai ir pasirodo
mažas informacinis langelis apie minimalios ir maksimalios statymo sumos apribojimus.
Atlikus statymus langelio turinys pasikeičia ir parodoma šiuo metu pastatytų žetonų vertė bei
suma, išmokama laimėjimo atveju.
Statymai ant ovalo atliekami pirmiausia atidarant ovalą, o tada dedant žetonus ant pasirinktų
statymo vietų. Kai lošėjas parodo į statymą ant ovalo, ant stalo paryškinami atitinkami statymo
skaičiai.
Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

Stalo lošimas

•

Minimali statymo suma (€):

0,10;

•

Maksimali statymo suma (€):

5000

•

Didžiausia numatyto laimėjimo suma (€):

180000

Lošimo ypatybės
•
•

Ypatingų statymų skydelis
„Karšti“ ir „šalti“ skaičiai

•
•

Ovalas
Kartojimo režimas

Išmokų lentelė:

Tiesus
Išsklaidytas
Linija
Kampas
Ketvertas
Tuzinas
Stulpelis
Nuo 1 iki 18/nuo 19 iki 36
Lyginis/nelyginis
Juoda/raudona

Išmokų lentelė
Išmoka
35:1
17:1
11:1
8:1
5:1
2:1
2:1
1:1
1:1
1:1

Statymų suma
€1-€10
€1-€20
€1-€30
€1-€40
€1-€200
€1-€200
€1-€200
€1-€500
€1-€500
€1-€500

2.521 Žaidimas „Vikingų Dievai: Thoras ir Loki“ („Viking Gods: Thor and Loki“)
Žaidimo informacija:

„Wild“ (laukinis)
„Wild“ (laukiniai)
simbolius.

simboliai

pakeičia

visus

„Bonus“ simbolis
„Thor Bonus“ ir „Loki Bonus“ simboliai yra vienas ant kito sudėti „Wild“ (laukiniai) simboliai
3 x 1, pasirodantys tik ant 3-iojo būgno per pagrindinį lošimą. Visiškai pasirodę „Thor Bonus“
ir „Loki Bonus“ simboliai ant 3-iojo būgno suteikia 10 Thoro arba Lokio nemokamų sukimų.
Vikingų dievų funkcija
Per pagrindinį lošimą pasirodžius „Bonus“ simboliui, aktyvinama vikingų dievų funkcija. 1 x
1 dydžio „Bonus“ simbolis nuleidžia 2 „Wild“ (laukinius) simbolius ant 2 labiausiai į kairę
nutolusių būgnų. 2 x 1 dydžio „Bonus“ simbolis nuleidžia 4 „Wild“ (laukinius) simbolius ant
būgnų. „Thor Bonus“ simbolis „Wild“ (laukinius) simbolius ant būgnų nuleidžia sudėtus vieną
ant kito. „Loki Bonus“ simbolis „Wild“ (laukinius) simbolius ant būgnų nuleidžia atsitiktine
tvarka.

Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

Lošimo automatas

•

Būgnų tipas:

•

Besisukantys būgnai

•

Būgnai, linijos:

•

5 būgnai, 3 eilutės, 15 statymo linijų

Numatytosios nemokamų raundų
vertės:
•

Nemokamų sukimų raundas lošiamas su pastarąja
nustatyta statoma suma.
„Bonus“ nemokami sukimai daromi su vidutine
statoma suma.

•

Minimali statymo suma (€):

0,15

•

Maksimali statymo suma (€):

90

Didžiausia numatyto laimėjimo
suma (€):
•

43650

Lošimo ypatybės
•
•
•
•

Toro nemokami sukimai
Lokio nemokami sukimai
Milžiniškas „Wild“ (laukinis)
simbolis
Lipnusis „Wild“ (laukinis)
simbolis

•
•
•

„Bonus“ simboliai
Vikingų dievų funkcija
Pasiekimai

Thoro nemokami sukimai
3 x 1 dydžio „Thor Bonus“ simbolis suteikia 10 nemokamų sukimų. Su
kiekvienu sukimu garantuotai pasirodo Pasaulio gyvatės „Wild“ (laukinis)
simbolis. Lošėjo tikslas – užauginti Pasaulio gyvatės „Wild“ (laukinį) simbolį
milžinišku „Wild“ (laukinį) simboliu. Kiekvienas mėlyno kristalo simbolis
prideda +1 žingsnį eigos juostoje. Naujas lygis eigos juostoje padidina
milžinišką „Wild“ (laukinį) simbolį: 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 3 x 3. Kiekvienas
naujas lygmuo atitinkamai prideda papildomų nemokamų sukimų: +1, +2, +3.
Nemokami sukimai lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma.

Lokio nemokami sukimai
3 x 1 dydžio „Loki Bonus“ simbolis suteikia 10 nemokamų sukimų. Su kiekvienu sukimu ant
būgnų pasirodo lipniųjų „Wild“ (laukinių) simbolių, kurie lieka tame pačiame langelyje, kol
atrakinama spyna. Spyna atrakinama, kai lipnusis „Wild“ (laukinis) simbolis
tampa laimėjimo derinio dalimi. Kiekvienas rausvo kristalo simbolis prideda +1
žingsnį eigos juostoje. Naujas lygis eigos juostoje pakeičia lipnųjį „Wild“
(laukinį) simbolį:
➢ I lygmuo – įprastas lipnusis „Wild“ (laukinis) simbolis
➢ II lygmuo – lipnusis „Wild“ (laukinis) simbolis su 2 spynomis.

➢ III lygmuo – 2 lipnieji „Wild“ (laukiniai) simboliai su 2 spynomis.
➢ IV lygmuo – 2 lipnieji „Wild“ (laukiniai) simboliai su 3 spynomis.
Kiekvienas naujas lygmuo atitinkamai prideda papildomų nemokamų sukimų: +1, +2, +3.
Nemokami sukimai lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma.
Pasiekimai
Lošėjai turi galimybę įvykdyti išvardytus pasiekimus, kad kaip premiją laimėtų vieną iš
„Bonus“ nemokamų sukimų režimų:
1. Surinkti 5 simbolių laimėjimo derinį 30 kartų.
2. Nuleisti „Bonus“ simbolių dalis ant 3-iojo būgno 30 kartų.
3. Vienu sukimu 5 kartus laimėti 30 ar daugiau kartų didesnę sumą, nei pastatyta.
4. Aktyvinti bet kurį nemokamų sukimų režimą 15 kartų.
Baigus „Bonus“ nemokamus sukimus, pasiekimų eiga mažėja ir lošėjas gali juos vėl kaupti.
„Bonus“ nemokami sukimai daromi su vidutine statoma suma. Jei pastarasis pasiekimas buvo
įvykdytas per tęstinį nemokamų sukimų režimą, „Bonus“ nemokami sukimai prasidės
pasibaigus tęstiniam režimui.
Laimėjimų lentelė

Išmokėjimų linijos:
•
•
•
•
•

Išmokų linijos: 15 fiksuotų linijų.
Už statymo liniją išmokama, jei seka eina iš kairės į dešinę.
Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:

Simbolis

-

Statymo ant linijų
koeficientas
-

x5
x4
x3

150
65
20

x5
x4
x3

250
200
150

x5
x4
x3

150
65
20

x5
x4
x3

100
60
18

x5
x4
x3

95
55
17

x5
x4
x3

90
50
16

x5
x4
x3

35
20
5

Derinys

→

– per nemokamus sukimus

– per pagrindinį lošimą

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

2.522 Žaidimas „Lobiai Paslėpto Aukso Kapuose“ („Treasures of Tombs Hidden
Gold“)

Žaidimo aprašymas:
Išsisklaidęs „Wild“ (laukinis) simbolis
Akis yra „Wild“ (laukinis) simbolis, pakeičiantis visus simbolius. Jis gali
pasirodyti bet kuriame būgne.

Nemokami sukimai
Jei pasirodo 3 ar daugiau akies simbolių, suteikiama 10 nemokamų sukimų. Už 3 ar daugiau
akies simbolių, pasirodžiusių per nemokamus sukimus, suteikiama dar 10 nemokamų sukimų.
Prieš nemokamų sukimų režimą lošimo automatas atsitiktinai parinks „Bonus“ simbolį.
„Bonus“ simbolis gali būti bet kuris simbolis, išskyrus akį. Už „Bonus“ simbolių laimėjimus
mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Žaidimo informacija:

Bendroji informacija
•

Lošimo tipas:

Lošimo automatas

•

Būgnų tipas:

•

Besisukantys būgnai

•

Būgnai, linijos:

•

5 būgnai, 3 eilutės, 9 statymo linijos

•

Minimali statymo suma 0,29

(€):
•

Maksimali statymo
suma (€):

90

Didžiausia numatyto
laimėjimo suma (€):

75240

•

Lošimo ypatybės
•
•

Išsisklaidęs „Wild“ (laukinis)
simbolis
Nemokami sukimai

Laimėjimų linijos

•

„Bonus“ simbolis

Išmokų struktūra:
• Išmokų linijos: 9 fiksuotos linijos.
• Už statymo liniją laimima išmoka, jei seka eina iš kairės į dešinę.
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
• Už akies simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
• Už „Bonus“ simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė:
Simbolis

Derinys
x5
x4
x3

x5
x4
x3
x2

Statymo ant linijų
koeficientas
200 * bendra pastatyta
suma
20 * bendra pastatyta
suma
2 * bendra pastatyta
suma
5 000
1 000
100
10

x5
x4
x3
x2

2 000
400
40
5

x5
x4
x3
x2

750
100
30
5

x5
x4
x3

150
40
5

x5
x4
x3

100
25
5

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

2.523 Žaidimas „Kietasis Džokeris: 100 Linijų“ („100 Joker Staxx: 100 Lines”)
Žaidimo aprašymas:
Tai 4 x 5 klasikinis vaisių aparatas, prikaustantis lošėjų dėmesį. Visi vaisiai vilioja šviežumu
ir potencialia laimėjimo galimybe, varpų ir juostų žėrėjimu su auksu spindinčia ir šviečiančia
žvaigžde, nes „Scatter“ (sklaidos) simbolis suteikia didžiausią išmoką. Džokeris yra „Wild“
(laukinis) simbolis, kuris paprastai būna rietuvėse ant būgnų.
Versija kompiuterių naudotojams

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams

Lošimo tipas:

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

5 būgnai, 4 eilutės, 100 linijų.

0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,07 – 0,08 –
Numatytosios monetų vertės (€):
0,10 – 0,20 – 0,30 – 0,40 – 0,50 – 0,75 – 1,00 – 2,00 –
Bendra pastatyta suma = monetų vertė * 20 2,50 – 3,75 – 5,00
Numatytoji min. arba maks. pastatyta suma 0,20 / 100,00
(€):
Didžiausio laimėjimo suma (€):

382500
Lošimo ypatybės

● „Scatter“ (sklaidos) simbolis
● „Wild“ (laukinis) simbolis
● „Wild“ (laukinio) simbolio
rietuvės
„Kietasis Džokeris: 100 linijų“yra klasikinis „Playson“ vaizdo vaisių aparatas. Simboliai
primena įspūdingus ant žemės nukritusius vaisius, varpus ir žvaigždes, tačiau yra
fotorealistiniai. Svarbiausias dėmesys skiriamas didžiausios išmokos simboliams: Džokeriui
kaip „Wild“ (laukiniam) simboliui, „Stars“ (žvaigždėms) ir „Sevens“ (septynetams). Didžiojo
laimėjimo animacijų metu ryški ugnis ir auksinės monetos vilios lošėjų akis, taigi
vertingiausios lošimo akimirkos ilgai išliks atmintyje.

Pagrindinis lošimas:

Versija kompiuterių naudotojams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:
„Wild“ (laukinis)
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“
(sklaidos).
„Scatter“ (sklaida)
Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į
statymo linijas.

Laimėjimų linijos:

Išmokų linijos:
➢ Išmokų linijos: 100 fiksuotų linijų.
➢ Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
➢ Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
➢ Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
➢ Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
➢ Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė:
Simbolis

Derinys

Statymų linijose
koeficientas

x5
x4
x3

1000
100
20

x5
x4
x3

200 * visų statymo
sumų
20 * visų statymo sumų
4 * visų statymo sumų

x5
x4
x3

250
40
10

x5
x4
x3

150
30
10

x5
x4
x3

100
10
2

x5
x4
x3

50
5
1

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei
ji neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.

Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.524 Žaidimas „Aukso Knyga: Dvigubas Šansas“ („Book of Gold: Double Chance“)
Žaidimo aprašymas:
Senovės Egipto šventyklos slepia daugybę paslapčių. Tačiau yra tik vienas šaltinis su išraižytu
lobio kodu – auksinės knygos šventykla.
„Aukso knyga: dvigubas šansas“ – tai Egipto tematikos lošimo automatas, turintis 3 x 5 tinklelį
su 10 išmokos linijų ir ypatingą šventąja knygą kaip „Scattered-Wild“ (pasklidu ir laukiniu)
simbolį. Kai tik 3 knygos simboliai pasirodo ant būgnų, prasideda nemokami sukimai. Režimo
metu 2 skirtingi „Special Expanding“ (specialieji besiplečiantys) simboliai išplis po visą būgną,
kad visi aukso ieškotojai galėtų laimėti didžiuosius laimėjimus.

Versija kompiuteriams

Versija mobiliems įrenginiams

Lošimo tipas:

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų.

Numatytosios monetų vertės (€):

0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,08 – 0,10 – 0,15 –
0,20 – 0,30 – 0,40 – 0,50 – 0,75 – 1,00 – 2,00 – 3,00 –
5,00 – 7,50

Numatytoji min. arba maks. pastatyta

0,20 / 75,00

suma (€):
Numatytasis maksimalus laimėjimas (€):

305025

Numatytosios nemokamų raundų vertės:

Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine
nustatyta statoma suma.

Lošimo ypatybės
● „Wild“ (laukinis) simbolis
● „Bonus“ (premijos) simbolis
● „Mystery“ (paslapties) simbolis

● Premijų lošimas
● Lošimai dėl stambiausių laimėjimų

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuterių naudotojams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

„Scattered-Wild“ (pasklidas ir laukinis)
„Scattered-Wild“ (pasklidas ir laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Special
Expanding“ (specialiuosius besiplečiančius) simbolius nemokamų sukimų metu. Už 3 ar
daugiau simbolių paleidžiamas nemokamų sukimų režimas. Už šį simbolį mokama pagal
pateiktą išmokų lentelę.
Nemokami sukimai
Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiama 10
nemokamų sukimų. Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių nemokamų sukimų metu
paleidžiama 10 papildomų sukimų. Maksimalus nemokamų sukimų raundų skaičius yra
apribotas iki: 50 raundų. Nemokamų sukimų režimu lošiama su paskutine nustatyta statoma
suma.

„Special Expanding“ (specialusis besiplečiantis) simbolis
Prieš paleidžiant nemokamų sukimų režimą atsitiktinai parenkami 2 „Special Expanding“
(specialieji besiplečiantys) simboliai. Bet kokį simbolį galima pasirinkti kaip „Special
Expanding“ (specialųjį besiplečiantį) simbolį, išskyrus „Scatter“ (sklaidos). „Special
Expanding“ (specialieji besiplečiantys) simboliai užima visą būgną. Už „Special Expanding“
(specialiųjų besiplečiančių) simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.

Laimėjimų eilutės:

Išmokų linijos:
➢ Išmokų linijos: 10 fiksuotos linijos.
➢ Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
➢ Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
➢ Už „Scattered-Wild“ (pasklido ir laukinio) simbolio laimėjimus mokama
neatsižvelgiant į statymo linijas.
➢ Už „Special Expanding“ (specialiųjų besiplečiančių) simbolių laimėjimus mokama
neatsižvelgiant į statymo linijas.
➢ Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
➢ Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė
Simbolis

x5
x4
x3

Statymų linijose
koeficientas
200 * visos statymo
sumos
20 * visos statymo
sumos
2 * visos statymo
sumos

x5
x4
x3
x2

2000
200
20
8

Derinys

x5
x4
x3
x2

1000
100
15
4

x5
x4
x3
x2

500
50
12
4

x5
x4
x3

120
12
4

x5
x4
x3

80
8
4

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.525 Žaidimas „Liepsnojančios Pergalės“ („Burning Wins“)
Žaidimo aprašymas:
Paprastas, klasikinis vaisių aparatas, turintis 5 linijas ir 3 x 3 tinklelį – tinkamas lošimas
pradedantiesiems, galintis sužavėti ir patyrusius lošėjus. Lošimas lengvas ir paprastas – tiesiog
suk ir laimėk. Simbolizuojantys vaisiai yra žinomi visokiems lošėjams: malonūs garsai ir
patrauklios animacijos gana ilgai kaustys lošėjų dėmesį.
Versija kompiuteriams

Versija mobiliems įrenginiams

Lošimo tipas:

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

3 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos.

Numatytosios monetų
vertės (€):

0,02 – 0,04 – 0,06 – 0,08 – 0,1 – 0,15 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,6 – 0,8 –
1,00 – 1,50 – 2,00 – 4,00 – 6,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00

Numatytoji min. arba maks.
pastatyta suma (€):

0,10 / 100,00

Numatytasis maksimalus
laimėjimas (€):

6000

Pagrindinis lošimas:

Versija kompiuterių naudotojams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 5 fiksuotos linijos.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė

Simbolis

x3

Statymų linijose
koeficientas
300

x3

200

x3

100

x3

75

x3

35

Derinys

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.
Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.526 Žaidimas „Kristalų Sprogimas“ („Crystal Crush“)
Žaidimo aprašymas:
Žaidime nėra būgnų, nes lošimas vyksta ant šešiakampio 61 langelio tinklelio. Laimėjimai
išmokami surinkus 5 ar daugiau vienodų simbolių, esančių gretimuose šonuose.
Lošimo koncepcija orientuota į skirtingus lošimo simbolius. Kiekvienas simbolis turi ypatingą
funkciją, kuri vėliau, surinkus tam tikrą kristalizuotų simbolių skaičių, lemia lošimo rezultatus:
padidina laimėjimų daugiklius ir suteikia „Random Wild“ (atsitiktinius laukinius) simbolius.
Kuo daugiau lošėjai sutraiško tų kristalizuotų simbolių, tuo greičiau suaktyvinama dauguma
funkcijų!
Versija kompiuteriui

Versija mobiliesiems įrenginiams

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Lošimo tipas:
Būgnų tipas:

Krintantys blokai

Būgnai, linijos:

61 langelis šešiakampiame lošimo lauke. Linijų nėra.

Numatytosios monetų vertės (€):
Bendra pastatyta suma = monetų vertė *
25

0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,07 – 0,08 –
0,10 – 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 2,00 –
3,00 – 4,00

Numatytoji min. arba maks. pastatyta
suma (€):

0.25 / 100.00

Didžiausias numatytas laimėjimas (€):

40900

Lošimo ypatybės
● „Wild“ (laukinis) simbolis
● Kristalizuotas simbolis
● Kristalų premijos

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuterių naudotojams

● Laimėjimų daugikliai
● „Random Wild“ (atsitiktiniai laukiniai)
simboliai
● „Crystal Crush“ funkcija

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:
Pagrindinis lošimas
Lošime išmokos linijų nėra. Lošimo laukas – tai šešiakampis tinklelis su 61 langeliu.
Laimėjimai išmokami surinkus 5 ar daugiau vienodų simbolių, esančių gretimuose šonuose.

Laimėjimo simboliai išnyksta, o tuščius langelius užpildo nauji krintantys simboliai. Už kelis
to paties simbolio derinius, kurie nėra greta, išmokama atskirai. Raundas baigiasi, kai lošimo
lauke nebėra laimėjimo derinių.
Simboliai
Lošimas turi įprastų ir kristalizuotų simbolių. Išmokų už kristalizuotus simbolius nėra, nes jie
negali sudaryti laiminčio derinio. Kristalizuoti simboliai pildo progresinę juostą.
„Wild“ (laukinis) simbolis
„Wild“ (laukiniai) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus kristalizuotus simbolius.
Kristalų premijos
Kiekvienas įprastas simbolis turi savo progresinę juostą, kurią pripildę
gausite šiems simboliams skirtas premijas. Kristalizuoti simboliai pildo
atitinkamos spalvos simbolio progresinę juostą. Norėdami sutraiškyti
kristalizuotą simbolį, turite surinkti šalia jo esantį laimintį derinį.
Sutraiškyti kristalizuoti simboliai tampa įprastais simboliais. Kas trečias
sutraiškytas kristalizuotas simbolis paskiria naują premijos lygį.
Premijos generuojamos viena po kitos tuo pačiu metu.
Lošimas turi 6 premijų lygius:
➢ 1 lygis – x2 daugiklis tolesniems laimėjimams, gaunamas už tos
pačios spalvos simbolius, galioja iki esamo raundo pabaigos.
➢ 2 lygis – iki 3 atsitiktinių tos pačios spalvos simbolių, išskyrus
kristalizuotus simbolius, virsta „Wild“ (laukiniais) simboliais. Pradeda veikti tik
pasiekus šį lygį.
➢ 3 lygis – x3 daugiklis tolesniems laimėjimams, gaunamas už tos pačios spalvos
simbolius, galioja iki esamo raundo pabaigos.
➢ 4 lygis – iki 6 atsitiktinių tos pačios spalvos simbolių, išskyrus kristalizuotus simbolius,
virsta „Wild“ (laukiniais) simboliais. Pradeda veikti tik pasiekus šį lygį.
➢ 5 lygis – x4 daugiklis tolesniems laimėjimams, gaunamas už tos pačios spalvos
simbolius, galioja iki esamo raundo pabaigos.
➢ 6 lygis – visi kristalizuoti ir įprasti tos pačios spalvos simboliai virsta „Wild“
(laukiniais) simboliais. Pradeda veikti tik pasiekus šį lygį.
Visos premijos gaunamos tik vieną kartą per raundą. Jei lošimo lauke nėra laiminčių derinių,
raundas baigiasi ir kiekviena progresinė juosta grįžta į pradinę padėtį.
Funkcija
Nelaiminčių sukimų metu „Kristalų sprogimas“ funkcija įjungiama atsitiktinai. Ši funkcija
įjungia 2 lygius atsitiktinių spalvų simbolių progresinėse juostose.

Išmokų struktūra

● Išmokos linijų nėra.
● Laimėjimai išmokami surinkus 5 ar daugiau vienodų simbolių, esančių gretimuose
šonuose.
● Laimėjimo simboliai išnyksta, o tuščius langelius užpildo nauji krintantys simboliai.
● Už kelis to paties simbolio derinius, kurie nėra greta, išmokama atskirai.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė
Simbolis

–

Statymų linijose
koeficientas
–

x9+
x8
x7
x6
x5
x9+
x8
x7
x6
x5
x9+
x8
x7
x6
x5
x9+
x8
x7
x6
x5
x9+
x8
x7
x6
x5
x9+
x8
x7
x6
x5
–

160
80
40
15
3
140
70
35
12
3
120
60
30
10
2
100
50
25
8
2
80
40
20
5
1
60
30
15
3
1
–

Derinys

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjai bando prisijungti prie lošimo naudodami nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjai gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjai galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjams
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.527 Žaidimas „Kleopatros Legenda“ („Legend of Cleopatra“)
Žaidimo aprašymas:
Kleopatra – žinomiausia visų laikų faraonė moteris, faraonų karalystės legenda. Dabar ji
kviečia jus prisijungti prie savo komandos naujame lošimo automato lošime „Kleopatros
legenda“. Ji parodys, kaip su 100 statymų laimėti didįjį prizą sukant piramidės tipo būgnus.
Nemokamų veidrodinių būgnų sukimų metu maudysitės su žaviąja moterimi. Kleopatra gali
atskleisti paslaptis ir atverti duris į „Double Wild Reel“ (dvigubą laukinį būgną). Ši faraonė
nėra godi, ji pasidalys savo turtais su jumis, jei turėsite užtektinai drąsos būti šalia šios
paskutinės Egipto Karalystės faraonės!
Versija kompiuteriui

Versija mobiliesiems įrenginiams

Bendroji informacija
Lošimo automatas
Besisukantys būgnai
6 būgnai, įvairios eilutės, 100 eilučių.
0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,07 – 0,08 – 0,1
Numatytosios monetų vertės (€):
– 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,75 – 1,00 – 2,00 – 2,50 – 3,75 –
Bendra pastatyta suma = monetų vertė 5,00
* 20
Numatytoji min. arba maks. pastatyta
0,20 / 100,00
Lošimo tipas:
Būgnų tipas:
Būgnai, linijos:

suma (€):
Didžiausia laimėjimo suma (€)):
65700
Numatytosios nemokamų raundų
Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine
vertės:
nustatyta statoma suma.
Lošimo ypatybės
● „Wild“ (laukinis) simbolis
● „Double Wild Reel“ (dvigubas laukinis būgnas)
funkcija
● „Scatter“ (sklaidos) simbolis
● Nemokami sukimai

Pagrindinis lošimas:

Versija kompiuteriams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:
„Wild“ (laukinis)
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ (sklaida).
„Scatter“ (sklaida)
Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaida) simbolių suteikiama nemokamų sukimų.
Simboliai „Scatter“ (sklaida) rodomi 2–6 būgnuose tik pagrindinio lošimo metu.

„Double Wild Reel“ (dvigubas laukinis būgnas)
Norėdami suaktyvinti funkciją „Double Wild Reel“ (dvigubas laukinis būgnas), visiškai
uždenkite būgną „Golden“ (auksinis) simboliais „Wild“ (laukinis). Kitas atsitiktinis būgnas
tada padengiamas simboliais „Wild“ (laukinis). Funkcija „Double Wild Reel“ (dvigubas
laukinis būgnas) aktyvi pagrindinio lošimo metu ir nemokamų sukimų metu. Pagrindinio
lošimo metu 4 būgnas yra auksinis būgnas. Laisvųjų sukimų metu 3 būgnas yra auksinis
būgnas.

Nemokami sukimai
Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiami nemokami
sukimai. 3 simboliai „Scatter“ (sklaida) suteikia 5 nemokamus sukimus. 4 simboliai „Scatter“
(sklaida) suteikia 10 nemokamų sukimų. 5 simboliai „Scatter“ (sklaida) suteikia 15 nemokamų
sukimų.
2 ar daugiau simbolių „Scatter“ (sklaida) nemokamų sukimų metu suteikia papildomų
nemokamų sukimų:
➢
➢
➢
➢

5x „Scatter“ (sklaida) – 15 nemokamų sukimų
4x „Scatter“ (sklaida) – 10 nemokamų sukimų
3x „Scatter“ (sklaida) – 5 nemokami sukimai
2x „Scatter“ (sklaida) – 2 nemokami sukimai

Nemokamų sukimų metu būgnai yra apversti. Simbolis „Scatter“ (sklaida) rodomas tik 1–5
būgnuose nemokamų sukimų metu. Maksimalus nemokamų sukimų raundų skaičius yra
apribotas iki: 50 raundų. Nemokami sukimai lošiami su paskutine nustatyta statoma suma.

Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 100 fiksuotų linijų.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė:
Simbolis

–

Statymų linijose
koeficientas
–

x6
x5
x4
x3

100
50
30
10

x6
x5
x4
x3
x6
x5
x4
x3
x6
x5
x4
x3
x6
x5
x4
x3
x6
x5
x4
x3

75
50
25
10
75
30
15
5
50
25
10
5
25
15
5
2
20
10
5
2

Derinys

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.528 Žaidimas „Didingoji Afrika: 4096 Keliai“ („Mighty Africa: 4096 Ways“)
Žaidimo aprašymas:
Stiprūs, nuožmūs, greiti ir retai sutinkami – tai žinomiausių Afrikos gyventojų, tapusių
pagrindiniais „Playson“ išleisto lošimo „Didingoji Afrika: 4069 keliai“ simboliais, savybės.
Šis įprastinę savanos dieną vaizduojantis lošimo automatas turi 4 x 6 tinklelį ir „All Pays“
(visapusiško laimėjimo) mechaniką. Pagrindinio lošimo metu yra 4096 laimėjimo būdai, o
nemokamų sukimų, turinčių „Wild Split“ (laukinio skilimo) funkciją, metu jų skaičius padidėja
iki 31 104. Prie jų dar pridėkite kaupiamuosius simbolius ir gausite didžiojo laimėjimo derinį!
Versija kompiuteriui

Versija mobiliesiems įrenginiams

Bendroji informacija
Lošimo tipas:

Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

6 būgnai, 4 eilutės, pagrindinis žaidimas, turintis „All
Pays“ (visapusišką laimėjimą): iki 4096 laimėjimo
būdų, nemokami sukimai su „All Pays“ (visapusišku
laimėjimu): iki 31 104 laimėjimo būdų.

0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,07 – 0,08 –
Numatytosios monetų vertės (€):
0,10 – 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,60 –
Bendra pastatyta suma = monetų vertė * 25 2,00 – 3,00
Numatytoji min. arba maks. pastatyta suma 0,25 / 75,00
(€):
Didžiausia laimėjimo suma (€):

616050

Numatytosios nemokamų raundų vertės:

Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine
nustatyta statoma suma.

Lošimo ypatybės
● „Scatter“ (sklaidos) simbolis
● „Wild“ (laukinis) simbolis

● Nemokami sukimai
● „Wild Split“ (laukinio skilimo) funkcija

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuterių naudotojams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:

„Wild“ (laukinis)
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“
(sklaidos). Nemokamų sukimų metu „Wild“ (laukinis) simbolis suaktyvina
„Wild Split“ (laukinio skilimo) funkciją. Tik ant 2–6 būgnų atsiranda „Wild“
(laukinis) simbolis.
„Scatter“ (sklaida)
Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. Už 3 ar
daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiami nemokami
sukimai. Už 2 arba daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių nemokamų sukimų metu paleidžiami
papildomi nemokami sukimai.

Nemokami sukimai
Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiami nemokami
sukimai. Už 2 arba daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių nemokamų sukimų metu paleidžiami
papildomi nemokami sukimai. Naudojant „Wild Split“ (laukinio skilimo) funkciją, galimų
laimėjimų skaičius išauga iki 31 104. Maksimalus nemokamų sukimų raundų skaičius yra
apribotas iki: 100 raundų. Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine nustatyta statoma
suma.

„Wild Split“ (laukinio skilimo) funkcija
„Wild Split“ (laukinio skilimo) funkcija aktyvi tik nemokamų sukimų metu. Kiekvieną kartą,
kai ant būgnų pasirodo „Wild“ (laukinis) simbolis, jis pasidalina į du ar tris laukinius simbolius,
padidindamas laimėjimo būdų skaičių.

„Wild“ (laukinių) simbolių skaičius po padalijimo parenkamas atsitiktinai.
Išmokų struktūra

„All Pays“ (visapusiškas laimėjimas)
● Laimėkite išsukdami 3 ar daugiau identiškų simbolių, išsidėsčiusių ant būgnų vienas
paskui kitą nuo kairiausios iki dešiniausios padėties.
● Ant būgno išsukti keli identiški simboliai suteikia daugiau būdų laimėti.
● Kiekvienas laimėjimo būdas suteikia simbolio išmoką.
● Pagrindinis lošimas su „All Pays“ (visapusišku laimėjimu): iki 4096 laimėjimo būdų.
Nemokami sukimai su „All Pays“ (visapusišku laimėjimu): iki 31 104 laimėjimo būdų.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė

Simbolis

–

Statymų linijose
koeficientas
–

–

–

x6
x5
x4
x3
x2

200
125
75
40
25

x6
x5
x4
x3

150
100
50
25

x6
x5
x4
x3

125
80
40
20

x6
x5
x4
x3
x6
x5
x4
x3
x6
x5
x4
x3

100
50
25
15
75
30
20
10
60
25
15
10

Derinys

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.529 Žaidimas „Žydintis Egiptas“ („Rise of Egypt“)
Žaidimo aprašymas:
Paslaptinga, galinga, daugiaveidė deivė Bastetė, užkerėjusi „Playson“ komandą, įkvėpė juos
sukurti naują lošimo automatą Egipto tema – „Žydintis Egiptas“. Lošimas turi 3 x 5 tinklelį ir
20 linijų. Lošimo automatas pasižymi „Expanding Wild“ (besiplečiančiu laukiniu) simboliu,
turinčiu Bastetės freską ir nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu deivės atvaizdas iš
naujo paleidžia ir pakeičia būgnų simbolius – lieka tik didelių išmokų simboliai didelių
laimėjimų deriniams sudaryti.
Vidurvasarį karštas „Žydintis Egiptas“ smėlis puikiai dera su laisvalaikiu atostogaujant.
Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams

Lošimo tipas:

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų.

Numatytosios monetų vertės (€):

0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,07 – 0,08 –
0,10 – 0,20 – 0,30 – 0,40 – 0,50 – 0,75 – 1,00 – 2,00 –
2,50 – 3,75 – 5,00

Numatytoji min. arba maks. pastatyta suma 0,20 / 100,00
(€):
Didžiausia laimėjimo suma (€):

94400

Numatytosios nemokamų raundų vertės:

Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine
nustatyta statoma suma.

Lošimo ypatybės
● „Expanding Wild“ (besiplečiantis
laukinis) simbolis
● „Scatter“ (sklaidos) simbolis

● Nemokami sukimai

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuteriui

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliesiems įrenginiams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:
„Wild“ (laukinis)
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“
(sklaidos). Jei „Wild“ (laukinis) simbolis gali sudaryti laimintį derinį, jis
išplinta po visą būgną. „Wild“ (laukinis) simbolis gali atsirasti ant 2, 3 ir 4
būgnų.

„Scatter“ (sklaida)
Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių paleidžiama 12 nemokamų
sukimų. Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant
į statymo linijas. Už šį simbolį mokama pagal pateiktą išmokų lentelę.

Nemokami sukimai
Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiama 12
nemokamų sukimų. Už 3 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių nemokamų sukimų metu
paleidžiama 12 papildomų sukimų. Pasirodžius „Wild“ (laukiniam) simboliui, mažesnių
išmokų simboliai pakeičiami didesnių išmokų simboliais tokia tvarka:

Nemokamų sukimų metu kiekvienas išsuktas „Wild“ (laukinis) simbolis išplinta po visą būgną
ir prie nemokamų sukimų skaitiklio prideda vieną nemokamą sukimą.
Maksimalus nemokamų sukimų raundų skaičius yra apribotas iki: 35 raundų. Nemokami
sukimai lošiami su paskutine nustatyta statoma suma.

Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos
● Išmokų linijos: 20 fiksuotos linijos.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Už „Scatter“ (sklaidos) simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė
Simbolis

Derinys
–

Statymų linijose
koeficientas
–

x5
x4
x3

50 * visos statymo
sumos
15 * visos statymo
sumos
2 * visos statymo
sumos

x5
x4
x3

400
200
100

x5
x4
x3

300
150
50

x5
x4
x3

250
125
20

x5
x4
x3

200
100
20

x5
x4
x3

150
50
10

x5
x4
x3

100
20
5

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.530 Žaidimas „Septynetai ir Vaisiai“ („Sevens and Fruits“)
Žaidimo aprašymas:
„Septynetai ir vaisiai“ – tai klasikinis lošimo automatas su vaisiais, skirtas norintiems paprasto,
malonaus lošimo ir didelių laimėjimų. Švieži sultingi vaisiai bei ryškios ugnį imituojančios
animacijos, kurias lydi klasikinė muzika – tikra dovana tiems lošėjams, kurie žavisi senoviniais
lošimo automatais. Čia viskas paprasta – nėra nei specialiųjų premijų, nei nemokamų sukimų.
Tačiau čia aptiksite ugninių raudonų „Seven“ (septynetų) simbolių, kurie sudaro
„sultingiausius“ derinius; „Scatter“ (skaidos) simboliai „Star“ (žvaigždė) bus išmokami
nepriklausomai nuo 5 statymų eilučių. Paprastas, elegantiškas ir įtraukiantis lošimas – tiek ir
tereikia prisiminti apie lošimo automatą „Septynetai ir vaisiai“!
Versija kompiuteriui

Versija mobiliesiems įrenginiams

Lošimo tipas:

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

5 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos

Numatytosios monetų vertės (€):

0,02 – 0,04 – 0,06 – 0,08 – 0,1 – 0,15 – 0,2 – 0,3 – 0,4
– 0,6 – 0,8 – 1,00 – 1,50 – 2,00 – 4,00 – 6,00 – 10,00 –
15,00 – 20,00

Numatytoji min. arba maks. pastatyta suma 0,10 / 100,00

(€):
Didžiausia laimėjimo suma (€):

101000
Lošimo ypatybės

● „Scatter“ (sklaidos) simbolis

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuteriui

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliesiems įrenginiams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:

„Scatter“ (sklaida)
Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į
statymo linijas.
Laimėjimų linijos

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 5 fiksuotos linijos.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Už „Scatter“ (sklaidos) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė
Simbolis

x5
x4
x3

Statymų linijose
koeficientas
50 * visų statymo sumų
10 * visų statymosumų
2 * visų statymo sumų

x5
x4
x3

5000
1000
100

x5
x4
x3

500
200
50

x5
x4
x3

200
50
20

x5
x4
x3
x2

200
50
20
3

Derinys

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.531 Žaidimas „Super Liepsnojantys Laimėjimai“ („Super Burnings Wins“)
Žaidimo aprašymas:
Šis klasikinis atnaujintas lošimas, turintis 3 x 3 lošimo lauką ir 5 linijas, yra skirtas visiems
lošėjams. Nesudėtingame lošime išvysite visų pamėgtus vaisių simbolius, išgirsite
atpalaiduojančius garsus, kurie palydės didžiausios išmokos simbolius – „Red Sevens“
(raudonus septynetus). Svarbus lošimo priedas yra X 2 daugiklis, užpildantis vaisių simboliais
visą lošimo tinklelį.

Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams

Lošimo tipas:

Bendroji informacija
Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

3 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos.

Numatytosios monetų
vertės (€):

0,02 – 0,04 – 0,06 – 0,08 – 0,10 – 0,15 – 0,20 – 0,30 – 0,40 – 0,60 –
0,80 – 1,00 – 1,50 – 2,00 – 4,00 – 6,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00

Numatytoji min. arba maks.
pastatyta suma (€):

0,10 / 100

Didžiausia laimėjimo suma
(€):

15000

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuteriams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės
Devyni identiški vaisių simboliai ekrane padvigubins laimėjimą.

Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 5 fiksuotos linijos.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė
Simbolis

Derinys
x3

Statymų linijose
koeficientas
750

x3

250

x3

50

x3

35

x3

5

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Gedimų valdymas
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.532 Žaidimas „Laukiniai Kariai“ („Wild Warriors“)
Žaidimo aprašymas:
Tai 3 x 5 vaizdo lošimo automato, turinčio 30 linijų, ypatybės – kovojančios merginos kaip
didelių išmokų simboliai.
Kitos lošimo funkcijos – tai „Stacked Wild“ (kaupiamieji laukiniai) simboliai, kurie pakeičia
visus kitus simbolius. „Scatter“ (sklaidos) simboliai taip pat pasirodo rietuvėse ant būgnų,
kadangi 7 ar daugiau simbolių paleidžia nemokamų sukimų režimą. Nemokamų sukimų režimo
metu išsukti merginų karių „Colossal“ (didžiuliai) simboliai padidina didžiojo laimėjimo
šansus.
Versija kompiuteriui

Versija mobiliesiems įrenginiams

Bendroji informacija
Lošimo tipas:

Lošimo automatas

Būgnų tipas:

Besisukantys būgnai

Būgnai, linijos:

5 būgnai, 3 eilutės, 30 linijų.

Numatytosios monetų
vertės (€):

0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,06 – 0,07 – 0,08 – 0,10 – 0,20 –
0,30 – 0,40 – 0,50 – 0,70 – 0,80 – 1,00 – 1,50 – 2,00 – 3,00

Numatytoji min. arba maks.
pastatyta suma (€):

0,30 / 90,00

Didžiausia laimėjimo suma
(€):

60570

Numatytosios nemokamų
raundų vertės:

Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine nustatyta statoma
suma.

Pagrindinis lošimas:
Versija kompiuteriui

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės:

„Wild“ (laukinis)
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ (sklaida).

„Scatter“ (sklaida)
Už 7 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu
paleidžiami nemokami sukimai. „Scatter“ (sklaidos) simboliai pasirodo ant 2, 3
ir 4 būgnų tik pagrindinio žaidimo metu. Už šį simbolį mokama pagal pateiktą
išmokų lentelę. Už „Scatter“ (sklaidos) simbolių laimėjimus mokama
neatsižvelgiant į statymo linijas.

Nemokami sukimai
Už 7 ar daugiau „Scatter“ (sklaidos) simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiami nemokami
sukimai:
➢ 9x „Scatter“ (sklaida) – 25 nemokami sukimai
➢ 8x „Scatter“ (sklaida) – 12 nemokamų sukimų
➢ 7x „Scatter“ (sklaida) – 8 nemokami sukimai

„Lady Warriors“ (merginų karių) simboliai nemokamų sukimų metu ant būgnų matomi kaip
„Colossal“ (didžiuliai) simboliai. „Colossal“ (didžiulis) simbolis yra 2 x 2 arba 3 x 3 simbolių
blokas, kuris gali iškristi bet kurioje būgnų vietoje. Nemokami sukimai lošiami su paskutine
nustatyta statoma suma.

Išmokų struktūra

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 30 fiksuotos linijos.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Už „Scatter“ (sklaidos) simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė
Simbolis

Deriny
s
x9
x8
x7

Statymų linijose koeficientas
2 * visos statymo sumos
2 * visos statymo sumos
2 * visos statymo sumos

x5
x4
x3
x2

1000
300
60
15

x5
x4
x3
x2

50
20
10
6

x5
x4
x3
x2

45
20
10
4

x5
x4
x3

40
20
8

x5
x4
x3

30
20
8

x5
x4
x3

25
15
6

x5
x4
x3

20
10
4

x5
x4
x3

15
8
2

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.

Išmokų lentelė

Gedimų valdymas:
➢ Jei lošėjas bando prisijungti prie lošimo naudodamas nebegaliojančią sesiją (pvz., jei ji
neaktyvi ar vyksta sistemos kartotinis paleidimas), rodomas klaidos pranešimas.
Lošėjas gali prisijungti iš naujo ir atnaujinti lošimą. Lošimo būsena visada išsaugoma,
kad lošėjas galėtų tęsti lošimą tiksliai ten, kur baigė.
➢ Jei įvyksta HTTP klaida, atsijungia tinklas arba atsiranda serverio klaida, lošėjui
rodomas pranešimas „techninė klaida“.

Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.

2.533 Žaidimas „Bandos Bėgimas“ („Stampede“)
Žaidimo aprašymas:
Nukeliaukite į saulėtą Afrikos savaną su įmonės „Betsoft Gaming“ naujausiu klasikinio lošimo
automatu „Bandos bėgimas“.
Lošėjus sužavės ne vien 1024 būdų laimėti visokiausiomis eilutėmis, bet ir Afrikos lygumos,
aukštos žolės ir akacijos medžių vizualai. Šilta lošimo vaizdų palete perteikiamas vasaros
karštis savanoje, kurioje karaliauja dramblių ir kitų Afriką įkūnijančių laukinių gyvūnų žirafų,
gazelių ir zebrų bandos.
Didžiausios vertės simboliai yra dramblių simboliai. Kai perbėga dramblių banda, lošėjai
išlošia didžiules sumas. Nemokamų sukimų metu pasirodo x3 universalieji simboliai, dėl to
galima tikėtis pačių didžiausių laimėjimų.

Žaidimo taisyklės:
„Bandos bėgimas“ („Stampede“) – tai lošimų automatas, kuriuo galima laimėti visomis
įmanomomis eilutėmis, su nemokamų sukimų funkcija, kurioje galioja universalusis daugiklis
ir yra dvigubų papildomų laimėjimų raundas.
➢ Lošiama 1–5 lošimo lygiais, statant 40–200 kreditų.
➢ Informaciją apie laimingus derinius ir išmokas galite rasti skiltyje MOKĖJIMŲ
LENTELĖ.

➢ Išmokama iš kairės į dešinę.
➢ Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai.
Minimali statymo suma (€):

0.40

Maksimali statymo suma (€):

200

Didžiausia numatyto laimėjimo suma (€):

769500

Funkcijos:

5x4 būgnų ir visos įmanomos mokėjimo
eilutės
„Bandos bėgimas“ („Stampede“) lošime yra aukštesni nei standartiniai būgnai, vietoje 3
langelių, yra 4, dėl to to lošėjas turi daugiau šansų išlošti. Be to, lošiama su visomis
įmanomomis mokėjimo eilutėmis, taigi viso susidaro 1024 įmanomi būdai laimėti kiekvienu
sukimu.

Universalieji simboliai skaičiuojami kaip bet kurie kiti, išskyrus NEMOKAMO SUKIMO
simbolį. Per NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimą už kiekvieną universalųjį simbolį pelnomas 2x
arba 3x daugiklis! Kai laimėjimą sudaro 3 universalieji simboliai su 3x daugikliais, galima
išlošti iki 27x didesnį laimėjimą.
Funkcijos:

Nemokamų sukimų funkcija
Bet kur ant būgnų pasirodžius 3 arba daugiau medžio simbolių, įjungiamas NEMOKAMŲ
SUKIMŲ režimas! Per NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimą DRAMBLIO simboliai pasirodo
dažniau, todėl šansas aktyvuoti BANDOS BĖGIMĄ yra dar didesnis! Per NEMOKAMŲ
SUKIMŲ režimą galima laimėti dar nemokamų sukimų.

Dvigubo laimėjimo minilošimas
Po standartinio laimėjimo galima pasirinkti iš savo laimėjimo dvigubo laimėjimo minilošime.
Pasirinkite, ar lošite iš pusės ar viso savo esamo laimėjimo, tada spėkite, ar kita moneta nukris
skaičiumi ar herbu. Teisingai atspėję laimėsite pusę sumos, iš kurios lošėte!
Mokėjimų lentelės informacija:

MOKĖJIMŲ LENTELĖ

1024 BŪDAI LAIMĖTI
IŠMOKAMA UŽ VISUS BESILIEČINČIŲ SIMBOLIŲ DERINIUS
„SCATTER“ SIMBOLIAI
IŠMOKAMA UŽ „SCATTER“ SIMBOLIUS BET KURIOSE POZICIJOSE
UŽ X5 IŠMOKAMA 800 IR 20 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
UŽ X4 IŠMOKAMA 400 IR 12 NEMOKAMŲ SUKIMŲ
UŽ X3 IŠMOKAMA 80 IR 8 NEMOKAMI SUKIMAI
PER NEMOKAMŲ SUKIMŲ REŽIMĄ GALIMA LAIMĖTI PAPILDOMŲ NEMOKAMŲ SUKIMŲ
NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU UNIVERSALIAISIAIS SIMBOLIAIS GALIMA PADIDINTI LAIMĖJIMUS
X2 IR X3
PASTABA: PASKUTINIS SUMOKĖTAS STATYMAS BUS NAUDOJAMAS NEMOKAMŲ SUKIMŲ
REŽIME
Atgal
Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro
Pirmyn
besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant nuo
kairiausio būgno.
Išmokama už ilgiausią simbolių derinį
Išmokama iš kairės į dešinę
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai
Grįžti į lošimą
Likutis
Statymas
Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
UNIVERSALIEJI SIMBOLIAI
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS PAKEIČIA VISUS
SIMBOLIUS, IŠSKYRUS „SCATTER“.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU UNIVERSALIEJI SIMBOLIAI GALI PASIRODYTI SU X2
ARBA X3 DAUGIKLIU
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS PADAUGINA LAIMĖJIMĄ. PVZ., ŠIUO ATVEJU VISI
LAIMĖJIMAI BUS PADAUGINTI IŠ 27 (3X3X3)
UNIVERSALIEJI SIMBOLIAI PASIRODO TIK ANT 2, 3 IR 4 BŪGNŲ
Atgal
Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio Pirmyn
simbolio derinio dydžio, pradedant nuo kairiausio būgno.
Išmokama už ilgiausią simbolių derinį
Išmokama iš kairės į dešinę
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai
Grįžti į lošimą
Likutis
Statymas
Laimėjimas, pagalba

DRAMBLIO SIMBOLIS

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
DIDELĖS VERTĖS SIMBOLIAI

Atgal

Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo
tam tikro besiliečiančio simbolio derinio
dydžio, pradedant nuo kairiausio būgno.
Išmokama už ilgiausią simbolių derinį
Išmokama iš kairės į dešinę
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami
visi lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą

Pirmyn

Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
VIDUTINĖS VERTĖS SIMBOLIAI
STANDARTINIAI SIMBOLIAI
Atgal

Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro
besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant nuo
kairiausio būgno.
Išmokama už ilgiausią simbolių derinį
Išmokama iš kairės į dešinę
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai
ir laimėjimai
Grįžti į lošimą

Pirmyn

Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
DAUGIAU INFORMACIJOS
PADVIGUBINTI
DVIGUBO LAIMĖJIMO LOŠIMAS
PO STANDARTINIO LAIMĖJIMO NORĖDAMI STATYTI SAVO LAIMĖJIMĄ SPUSTELĖKITE
MYGTUKĄ „PADVIGUBINTI“.
FUNKCIJA NEVEIKIA PO NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJOS
GALIMA STATYTI PUSĘ ARBA VISĄ LAIMĖTĄ SUMĄ TIEK KARTŲ, KIEK NORITE.
PASIRINKITE „STATYTI VISKĄ“ ARBA „STATYTI 50 %“, TADA SPUSTELĖKITE „HERBAS“ ARBA
„SKAIČIUS“.
JEI MONETĄ METUS JŪSŲ SPĖJIMAS IŠSIPILDYS, LAIMĖSITE PADVIGUBINTĄ LAIMĖJIMĄ.
NORĖDAM ATSIIMTI LAIMĖJIMĄ IR GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ LOŠIMĄ, SPUSTELĖKITE „ATSIIMTI“.
Atgal

Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro
besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant nuo
kairiausio būgno.
Išmokama už ilgiausią simbolių derinį
Išmokama iš kairės į dešinę
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai
Grįžti į lošimą

Pirmyn

Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

2.534 Žaidimas „Žmogėdrų Imperija“ („Ogre Empire“)
Apsilankykite magiškose žemėse, kur karalystėse gyvena karaliai, karalienės, juokdariai ir...
žmogėdros?!
Naujausiame ir jau pagarsėjusiame įmonės „Betsoft“ lošime ŽMOGĖDRŲ IMPERIJA
fantastinėje karalystėje padėsite miestelėnams kautis su žmogėdromis! Lošime dieną keis
naktis, o naktį diena, dėl to lošėjas pasijus taip, lyg iš tiesų gyvena miestelyje su miestelėnais.
Dieną žmogėdra pabunda, o miestas miega. Žmogėdrai kartais suskaldžius akmens simbolius
pelnomi papildomi laimėjimai. Nakčiai užklupus miestą, žmogėdra užmiega, o gyventojai
išeina iš savo akmens trobelių. Miestelėnai ant būgnų pasirodo tik nakties metu ir atsineša su
savimi karališkųjų laimėjimų! Didesnės išmokos nėra vienintelis nakties režimo privalumas:
naktį taip pat pasirodo ir juokdarys, su savimi atsinešdamas ne tik juoką, bet ir 2x
UNIVERSALIŲJŲ LAIMĖJIMUS!
Juokdarys tikrai nėra vienintelis įdomus šios karalystės gyventojas! Tiek dieną, tiek naktį žydi
specialios UNIVERSALIŲJŲ gėlės. Magijos vis daugėja, nes kiekviena gėlė žydi, auga ir
paleidžia sporas, kuriomis kiti ant būgnų esantys simboliai paverčiami į
UNIVERSALIUOSIUS!
ŽMOGĖDRŲ IMPERIJA stebina ir iššūkiais, ir stebuklingais laimėjimais.
Žaidimo taisyklės:
„Žmogėdrų imperija“ („Ogre Empire“) tai 5 būgnų ir 25 eilučių vaizdo lošimų automatas su
dienos ir nakties funkcija, keliomis universaliųjų simbolių funkcijomis ir dvigubo laimėjimo
minilošimu.
➢ Laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę.
➢ Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą eilutėje.
➢ Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai.
Minimali statymo suma (€):
Maksimali statymo suma (€):
Didžiausia numatyto laimėjimo suma (€0:

0,25
25
29800

Funkcijos:
Dienos ir nakties režimai
•

Pasikeitus būgnams, pasikeičia ir lošimas.

•

Dieną neramu, ar žmogėdra trenks į būgnus, ar ne. Naktį pasirodo miestelėnai ir kartu
atsineša didelius laimėjimus.

•

Naktį gali pasirodyti mistinė universalioji gėlė, kuri sužydi tik naktį ir paleidžia sporas,
iš kurių bet kur ant būgnų išauga iki trijų kitų universaliųjų simbolių.

Dieninės universaliųjų gėlės
Dieną gali pasirodyti mistinė universalioji gėlė, kuri sužydi tik dieną ir paleidžia sporas, iš
kurių išsiplečia iki 3 papildomų simbolių.

Juokdario universalieji simboliai
Naktį be karaliaus ir karalienės pasirodo ir juokdarys! Juokdarys su savimi atsineša ne tik juoką,
bet ir 2x UNIVERSALIŲJŲ LAIMĖJIMUS!
Mokėjimų lentelės informacija:

Dienos režimas

Mokėjimų lentelė

Išsamios taisyklės
Nakties režimas

Pasitikite saulę

Palydėkite mėnulį

Kai didžiulis saulės simbolis visiškai pakyla ant

Ant būgnų pasirodžius visam mėnulio simboliui

būgnų, naktį pakeičia diena ir galėsite pabandyti

išlaisvinami miestelėnai.

nukauti žmogėdrą!

Išmokama 6x bendros statytos sumos

Išmokama 4x bendros statytos sumos
Išmokama iš kairės į dešinę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai
Pirmyn

Atgal

Grįžti į lošimą
Statymas

Likutis
Pagalba

Laimėjimas

Mokėjimų lentelė

Atgal

Likutis

Dienos režimas
Tik dienos režimui būdingas simbolis
Saulės universaliųjų gėlė
UNIVERSALIŲJŲ GĖLĖ šalia esančius
simbolius paverčia į 3 papildomus
UNIVERSALIUOSIUS simbolius
Išmokama iš kairės į dešinę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Išsamios taisyklės

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

Atgal

Likutis

Mokėjimų lentelė
Dienos režimas
Tik dienos režimui būdinga funkcija
Žmogėdros smūgis
Dieną žmogėdros iš įtūžio gali trenkti į būgnus,
sunaikindami akmens simbolius. Į sunaikintų
simbolių vietas įkris nauji simboliai, dėl to pelnysite
naujų apdovanojimų.
Išmokama iš kairės į dešinę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Išsamios taisyklės

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

Mokėjimų lentelė
Nakties režimas
Tik nakties režimui būdingi simboliai
Juokdarys, karalius ir karalienė pasirodo iš savo
slėptuvių naktį ir atsineša su savimi ne tik juoką,
bet ir DIDŽIULIUS LAIMĖJIMUS!

Išsamios taisyklės

Juokdarys pasirodo iš už
„A“ simbolių ant 2, 3 ir 4
būgnų. Juokdario simbolis
yra 2x universalusis
simbolis.

X5 37,50
X4 12,50
X3 5,00

X5 50,00
X4 12,50
X3 5,00

Atgal

Išmokama iš kairės į dešinę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai

Pirmyn

Likutis

Grįžti į lošimą
Statymas

Laimėjimas, pagalba

Atgal

Likutis

Mokėjimų lentelė
Nakties režimas
Tik nakties režimui būdingas simbolis
Nakties universaliųjų gėlė
Nakties universaliųjų gėlės žiba tamsoje ir gali
bet kur ant būgnų išsiplėsti, paversdami iki 3
simbolių į universaliuosius.

Išsamios taisyklės

Išmokama iš kairės į dešinę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai

Pirmyn

Grįžti į lošimą
Statymas

Laimėjimas, pagalba

Mokėjimų lentelė
Didelės vertės simboliai
Universalieji
Pakeičia visus, išskyrus
specialiuosius
universaliuosius, saulės ir
mėnulio simbolius.
X5 15,00
X4 7,50
X3 2,50
Atgal
Likutis

Išsamios taisyklės
X5 20,00
X4 10,00
X3 3,75
X5 10,00
X4 5,00
X3 1,25

Mokėjimo eilutės
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Mokėjimų lentelė

Išsamios taisyklės

Laimėjimas, pagalba

Standartiniai simboliai
Atgal

Mokėjimo eilutės

Pirmyn

Grįžti į lošimą
Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

Mokėjimų lentelė

Išsamios taisyklės

Dvigubo laimėjimo lošimas
Padvigubinti
Po bet kurio standartinio laimėjimo galite
išbandyti sėkmę!
Statykite pusę arba visą savo laimėjimą ir
meskite monetą. Atraskite savo drąsą
bandydami padvigubinti laimėjimą!
Atgal

Išmokama iš kairės į dešinę

Pirmyn

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

2.535 Žaidimas „Cukraus Sprogimas 2: Dvigubai Glajaus“ („Sugar Pop 2: Double
Dipped“)
Pasimėgaukite atnaujintu „Cukraus sprogimu“, vienu populiariausių „Betsoft“ įmonės
lošimų. Šio lošimo tęsinyje tebėra visa geriausia iš pirmosios dalies – grupės laimėjimas ir
kaskadomis sprogstantys saldainiai, už kuriuos pelnomi papildomi laimėjimai. Sugrįžkite į
ryškiaspalvį, viliojantį, padanges primenantį „Cukraus sprogimo“ svajonių pasaulį. Vis dėlto
neįsikurkite patogiai, nes lošime yra ir naujovių. Lošime „Cukraus sprogimas 2: dvigubai
glajaus“ daug kas pakeista, nuo lygių sistemos iki pačių saldainių.
Skirtumą iš karto pastebėsite, nes specialieji saldainiai nebeatsiranda ant būgnų, o pasirodo
didžiuliu šokoladiniu siurprizo kiaušiniu! Kai kurie lošėjų pamėgti saldainiai dabar atnaujinti,
pvz., karamelinis saldainis dabar nuo būgnų pašalina visus vienos tam tikros spalvos
saldainius. Vis dėlto įdomiausi yra nauji specialieji saldainiai. Tąsus auksinis saldainis
pakeičia formą ir tampa šalia esančiu saldainiu. Želinių pupelių patranka į orą šaudo želines
pupeles, kurioms nukritus ant saldainio, jis sprogsta. O saldusis plaktukas sudaužia būgnus ir
sunaikina visus pasitaikiusius simbolius.
Be naujų specialiųjų saldainių dar yra ir kitokios grupės laimėjimų funkcijos. Pasirodžius
specialiajam nemokamų sukimų saldainiui aktyvuojami nemokami sukimai, o didelės grupės
išnyksta, ant būgnų palikdamos UNIVERSALŲJĮ simbolį ir padidindamos laimėjimų skaičių.
Kai to paties sukimo metu pasirodo daugiau nei penkios grupės, šone pasirodo saldainių
BOMBA, kuriai vėliau sprogus sunaikinama itin daug simbolių, dėl to ir laimėjimas žymiai
padidėja.
„Cukraus sprogimas 2” susideda ne vien iš sukimų, bet kaip ir senesnė versija, turi ir lygius.
Kas kelis lygius lošėjo specialiųjų simbolių sąraše atrakinama dar daugiau naujų saldainių. Ne
kaip pirmoje versijoje, po kiekvieno lygio būna laimėjimas. Dar nauja ir tai, kad „Cukraus
sprogimas 2” neturi lygių limito, taigi ir programos niekad nesibaigs!
Žaidimo taisyklės:
„Cukraus sprogimas 2: dvigubai glajaus“ (Sugar Pop 2: Double Dipped”) ) tai 7 būgnų
automatas su grupės mokėjimais, nemokamais sukimais, universaliaisiais simboliais, saldainių
bombomis, specialiųjų saldainių funkcijomis ir dvigubų papildomų laimėjimų raundas.
➢ Lošiama 1–5 lošimo lygiais, statant 50–250 kreditų.
➢ Informaciją apie laimingus derinius ir išmokas galite rasti skiltyje MOKĖJIMŲ
LENTELĖ.
➢ Išmokama už simbolių grupes.
➢ Išmokami tik didžiausi grupių laimėjimai.
➢ Už grupę išmokama standartiškai tada, kai yra 4 besiliečiantys vienodi simboliai.
➢ Visi grupių laimėjimai padauginami iš statytos sumos.
➢ Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai.

Minimali statymo suma (€):

0.50

Maksimali statymo suma (€):

250

Didžiausia numatyto laimėjimo suma (€):

28305

Funkcijos:

Lygio matuoklis
Ant būgnų išsibarstę pasirodo specialieji aukštesnio lygio saldainiai, kuriems pasirodžius
pasipildo matuoklis dešinėje. Kai matuoklis užpildomas, lošėjas perkeliamas į aukštesnį lygį
ir pelno papildomą prizą! Kiekviename lygyje atrakinami nauji specialieji saldainiai. Kadangi
nėra lygių limito, kol lošime, būsite perkėlinėjami vis į kitą lygį!

Nemokami sukimai
Ant būgnų pasirodžius 4 arba daugiau NEMOKAMŲ SUKIMŲ saldainių, įjungiamas
nemokamų sukimų režimas! Už kiekvieną papildomą NEMOKAMŲ SUKIMŲ saldainį
laimingoje grupėje pelnysite papildomus
+2 nemokamus sukimus. Per NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimą susprogdinus papildomų
NEMOKAMŲ SUKIMŲ saldainių grupes galima pelnyti papildomų sukimų.
Saldainių bombos ir universalieji saldainiai

Pasirodžius grupei iš 5 arba daugiau simbolių, grupė pavirs į specialųjį UNIVERSALŲJĮ
SALDAINĮ. Jei vieno sukimo metu pasirodo daugiau nei 5 laimingos grupės, atsiranda
SALDAINIŲ BOMBA. Kai nebėra laimėjimų, SALDAINIŲ BOMBA sprogsta ir sunaikina
itin daug simbolių, už kuriuos gaunama dar daugiau laimėjimų. Su kiekvienu papildomu vienas
po kito įvykstančiu laimėjimu SALDAINIŲ BOMBOS sprogimas tampa vis didesnis!

Specialieji saldainiai
Lošimo metu ant būgnų gali pasirodyti KIAUŠINIS SIUPRIZAS. Išmokėjus visus grupės
laimėjimus, kiaušinis skils ir jo viduje pasirodys naujam lygiui atrakintas SPECIALUSIS
SALDAINIS. SPECIALIOJO SALDAINIO funkcija įjungiama nedelsiant, dėl to turėsite dar
daugiau šansų laimėti!
Mokėjimo lentelės informacija:

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
NEMOKAMI SUKIMAI

Ant būgnų pasirodžius 4 arba daugiau nemokamų sukimų
simbolių grupei aktyvuojami nemokami sukimai
Skiriamų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo grupėje
esančių simbolių skaičiaus, žr. lentelę:

Simbolių skaičius
Skiriamų nemokamų
sukimų skaičius

Pastaba: už kiekvieną papildomą simbolį grupėje skiriami +2
nemokami sukimai prie prieš tai gautos jų sumos

Atgal

Išmokama už simbolių grupes
Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą grupėje
Visos išmokos už grupes yra padauginamos iš statymo lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai

Likutis

Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas,
pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
SALDAINIŲ BOMBA
5 LAIMINGOS GRUPĖS AKTYVUOJA BOMBĄ
KUO DAUGIAU LAIMINGŲ GRUPIŲ, TUO
GALINGESNĖ BOMBA
BOMBA PAVEIKIA DAUGIAUSIA 20 SIMBOLIŲ

Laimingų grupių skaičius
Paveikiami simboliai

Bomba neparodoma, iki kol nebuvo parodyti visi kiti laimėjimai. Parodžius juos, bomba
pasirodo dešinėje lošimo srities pusėje. Kai bomba sprogsta, ji sunaikina atitinkamą skaičių
simbolių, sukeldama naujų simbolių kaskadą. Išmokamas prizas.

UNIVERSALIEJI SALDANIAI
LAIMINGAME DERINYJE ESANT 5 SIMBOLIAMS SPROGĘS DERINYS PALIEKA UNIVERSALŲJĮ SIMBOLĮ.
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS PAKEIČIA VISUS, IŠSKYRUS NEMOKAMŲ SUKIMŲ IR AUKŠTESNIOJO LYGIO
SIMBOLIUS.
Atgal
Išmokama už simbolių grupes
Pirmyn
Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą grupėje
Visos išmokos už grupes yra padauginamos iš statymo
lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai
Grįžti į lošimą
Likutis
Statymas
Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
KYLIMAS LYGIAIS
PERĖJĘ Į AUKŠTESNĮ LYGĮ LAIMĖKITE PINIGINIUS
PRIZUS IR ATRAKINKITE SPECIALIUOSIUS
SALDAINIŲ SIMBOLIUS
Lygis
Reikalingų aukštesnio
lygio simbolių
skaičius
Atgal

Likutis

Išmokama už simbolių grupes
Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą grupėje
Visos išmokos už grupes yra padauginamos iš statymo
lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
SPECIALIEJI AUKŠTESNIO LYGIO
SALDAINIAI
KAS 4 LYGIUS IKI 29 LYGIO PRIDEDAMA PO NAUJĄ SPECIALŲJĮ SALDINIO SIMBOLĮ. PER
LOŠIMĄ YRA GALIMYBĖ, KAD ANT BŪGNŲ PASIRODYS SIURPRIZO KIAUŠINIS. KAI
IŠMOKĖTI GRUPĖS LAIMĖJIMAI, KIAUŠINIS SKILS IR IŠ JO IŠSIRIS PERĖJUS LYGĮ
ATRAKINTAS SPECIALUSIS SIMBOLIS, SUVEIKS TO SIMBOLIO FUNKCIJA IR TURĖSI
DAUGIAU ŠANSŲ LAIMĖTI PRIZŲ!
1 LYGIS
17 LYGIS
GUMINUKAS
SPRAGTUKAI
SUGERIA VISUS ANT BŪGNŲ ESANČIUS
SUSPROGDINA ATSITIKTINIUS ANT BŪGNŲ
VIENODOS SPALVOS SIMBOLIUS, TADA
ESANČIUS SIMBOLIUS
SPROGSTA
21 LYGIS
5 LYGIS
ŽELINIŲ PUPELIŲ PATRANKA
KARAMELINIS SALDAINIS
IŠŠAUNA PUPELES, KURIOS KRENTA ANT
PAŠALINA VISUS JO KELYJE
BŪGNŲ IR SUNAIKINA SIMBOLIUS, ANT
PASITAIKIUSIUS SIMBOLIUS
KURIŲ UŽKRENTA
9 LYGIS
25 LYGIS
DRYŽUOTA ŠIRDELĖ
AUKSINIS TĄSUTIS
SUSPROGDINA VISUS TOJE PAČIOJE
PAKEIČIA SIMBOLIUS, REIKALINGUS GRUPEI
EILUTĖJE IR STULPELYJE ESANČIUS
SUDARYTI
SIMBOLIUS
29 LYGIS
13 LYGIS
SALDUSIS PLAKTUKAS
LEDINUKAS
TRENKIA Į BŪGNUS IKI 9 KARTŲ,
SUMAINO ANT BŪGNŲ ESANČIUS
SUDAUŽYDAMAS IR TAIP PANAIKINDAMAS
SIMBOLIUS
KAI KURIUOS SIMBOLIUS
Atgal
Išmokama už simbolių grupes
Pirmyn
Išmokama tik už didžiausios vertės
laimėjimą grupėje
Visos išmokos už grupes padauginamos iš
statymo lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami
visi lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Likutis
Statymas
Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
DIDELĖS VERTĖS SIMBOLIAI
UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X20
VIDUTINĖS VERTĖS SIMBOLIAI
UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X15, UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X12, UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X10
STANDARTINIAI SIMBOLIAI
UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X8, UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X6, UŽ SIMBOLĮ IŠMOKAMA X4
LAIMINGOJE GRUPĖJE IŠMOKAMA UŽ KIEKVIENĄ SIMBOLĮ ATSKIRAI
IŠMOKAMA UŽ 4 ARBA DAUGIAU SIMBOLIŲ GRUPES

Atgal

Likutis

Išmokama už simbolių grupes
Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą
grupėje
Visos išmokos už grupes padauginamos iš
statymo lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

Atgal

Likutis

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
GRUPĖS LAIMĖJIMAI
LAIMIMA, KAI PASIRODO 4 ARBA DAUGIAU
BESILIEČIANČIŲ SIMBOLIŲ GRUPĖ
SPROGINĖJANTYS LAIMĖJIMAI
VISI LAIMINGI SIMBOLIAI SUSPROGSTA
LIKĘ SIMBOLIAI KRENTA ŽEMYN, O SUSPROGUSIŲ SIMBOLIŲ VIETAS UŽIMA NAUJI
SUSKAIČIUOJAMI NAUJI LAIMĖJIMAI IR TAIP TOLIAU
Išmokama už simbolių grupes
Pirmyn
Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą grupėje
Visos išmokos už grupes padauginamos iš statymo
lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai
ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas
Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
Padvigubinti
DAUGIAU INFORMACIJOS
Dvigubo laimėjimo lošimas
Po bet kurio standartinio laimėjimo galite išbandyti sėkmę!
Statykite pusę arba visą savo laimėjimą ir meskite monetą. Atraskite savo drąsą bandydami padvigubinti
laimėjimą!
Atgal

Išmokama už simbolių grupes
Išmokama tik už didžiausios vertės laimėjimą
grupėje
Visos išmokos už grupes padauginamos iš
statymo lygio
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą

Pirmyn

Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

2.536 Žaidimas „Tigro Letena“ („Tiger‘s Claw“)
Apsilankykite stebuklingame lošimo „Tigro letena“ pasaulyje. Fantastinės ekskursijos po šį
pasaulį metu lošėjai suka populiariojo lošimų automato 3-4-5-4-3 formos būgnus, už kurių
laimėjimus išmokama tiek iš kairės į dešinę, tiek iš dešinės į kairę. Sielų šamano simboliui
pasirodžius ant būgnų, lošėjas laimi „Scatter“ laimėjimą.
Jei tigro letenos, laikančios švytintį rutulį, simbolis pasirodo ant kiekvieno būgno, aktyvuojami
nemokami sukimai. Už kiekvieną 5 letenų derinį pridedama dar nemokamų sukimų, iki 96
vieno sukimo metu! Nemokamų sukimų laimėjimai nėra dideli, tačiau įmanoma laimėti itin
daug papildomų nemokamų sukimų. Ant kiekvieno būgno pasirodžius vienam ar daugiau
auksinių tigro letenos simbolių galima laimėti iš viso iki 240 nemokamų sukimų!

„Tigro letena“ (angl. Tiger’s Claw) lošėjus įtrauks mistiškumu, 720 būdų laimėti, galimybe
pelnyti daugybę nemokamų sukimų ir fantastiškais laimėjimais.

„Tigro letena“ („Tiger‘s Claw“) tai 5 būgnų lošimų automatas su visomis įmanomomis
mokėjimo eilutėmis, nemokamų sukimų funkcija, universaliaisiais simboliais, „Scatter“
išmokomis ir dvigubų papildomų laimėjimų raundu.
➢ Lošiama 1–5 lošimo lygiais, statant 50–250 kreditų.
➢ Lošime išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.
➢ Išmoka pelnoma ir už ilgiausią simbolių derinį.
➢ Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio simbolio derinio
dydžio, pradedant nuo kairiausio arba dešiniausio būgno.
➢ Universalieji simboliai pasirodo tik ant 2, 3, ir 4 būgnų.
➢ Už 5 vienodų simbolių laimėjimus išmokama tik vieną kartą.
➢ Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai.
Minimali statymo suma (€):

0.50

Maksimali statymo suma (€):

250

Didžiausia numatyto laimėjimo suma (€):

800000

3-4-5-4-3 būgnų išdėstymas ir visos įmanomos mokėjimo eilutės
Lošime „Tigro letena“ (angl. Tiger’s Claw) būgnai išdėstyti 3-4-5-4-3 principu, o vidurinis
būgnas tampa vis aukštesnis. Kadangi įmanomos visokios mokėjimo eilutės ir būgnai išdėstyti
minėtu principu skirtingų būdų laimėti yra itin daug.

Bet kur ant būgnų pasirodžius 3 arba daugiau šamano simbolių pelnoma „ŠAMANO
SCATTER“ išmoka! Kuo daugiau šamano simbolių, tuo didesnė išmoka, nuo 2x iki 50x
bendros statytos sumos.
Funkcijos:
Nemokami tigro letenos sukimai
Ant būgnų pasirodžius 5 NEMOKAMŲ SUKIMŲ simboliams, įjungiamas NEMOKAMŲ
SUKIMŲ režimas! Vieno sukimo metu galima laimėti iki 96 nemokamų sukimų. Per
nemokamų sukimų režimą galima laimėti iš viso iki 240 papildomų nemokamų sukimų.

Dvigubo laimėjimo minilošimas

Po standartinio laimėjimo galima pasirinkti lošti iš savo laimėjimo dvigubo laimėjimo
minilošime. Pasirinkite, ar lošite iš pusės ar viso savo esamo laimėjimo, tada spėkite, ar kita
moneta nukris skaičiumi ar herbu. Teisingai atspėję laimėsite pusę sumos, iš kurios lošėte!

Mokėjimų lentelės informacija:

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
LAIMĖKITE 96 NEMOKAMUS SUKIMUS
per vieną sukimą
už nemokamų sukimų simbolį ant kiekvieno būgno apdovanojama nemokamu sukimu ir prizu!
Už kiekvieną 5 nemokamų sukimų simbolių derinį ant būgnų skiriami 8 nemokami sukimai ir 1x jūsų
bendro statymo prizas.
Nemokamus sukimus galima aktyvuoti iš naujo ir vieno lošimo metu pelnyti iki 240 nemokamų
sukimų.
Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant
nuo kairiausio arba dešiniausio būgno.
720 būdų laimėti
Atgal

Likutis

Išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi
lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
„ŠAMANO SCATTER“
Už 3 „Scatter“ simbolius bet kur pelnomas laimėjimas!
Už 3 simbolius x2 bendros statymo sumos
Už 4 simbolius x10 bendros statymo sumos
Už 5 simbolius x50 bendros statymo sumos
Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant nuo kairiausio
arba dešiniausio būgno.
Atgal

Išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami visi lošimai ir
laimėjimai

Pirmyn

Grįžti į lošimą
Likutis

Statymas

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS
Universalusis simbolis pakeičia visus, išskyrus „Scatter“ ir nemokamų sukimų simbolius.
Universalusis simbolis pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 būgnų
Didelės vertės simboliai
X5 1 000
X4 200
X3 50

X5 400
X4 75
X3 25

X5 300
X4 50
X3 20

Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant nuo kairiausio arba
dešiniausio būgno.
Atgal

Likutis

Išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami
visi lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
STANDARTINIAI SIMBOLIAI
Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio simbolio derinio dydžio, pradedant
nuo kairiausio arba dešiniausio būgno.

Atgal

Likutis

Išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas
eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami
visi lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

MOKĖJIMŲ LENTELĖ
DAUGIAU INFORMACIJOS
PADVIGUBINTI
DVIGUBO LAIMĖJIMO LOŠIMAS
PO STANDARTINIO LAIMĖJIMO NORĖDAMI STATYTI SAVO LAIMĖJIMĄ SPUSTELĖKITE
MYGTUKĄ „PADVIGUBINTI“.
FUNKCIJA NEVEIKIA PO NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJOS
GALIMA STATYTI PUSĘ ARBA VISĄ LAIMĖTĄ SUMĄ TIEK KARTŲ, KIEK NORITE.
PASIRINKITE „STATYTI VISKĄ“ ARBA „STATYTI 50 %“, TADA SPUSTELĖKITE „HERBAS“ ARBA
„SKAIČIUS“.
JEI MONETĄ METUS JŪSŲ SPĖJIMAS IŠSIPILDYS, LAIMĖSITE PADVIGUBINTĄ LAIMĖJIMĄ.
NORĖDAM ATSIIMTI LAIMĖJIMĄ IR GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ LOŠIMĄ, SPUSTELĖKITE „ATSIIMTI“.
Laimingų eilučių skaičius priklauso nuo tam tikro besiliečiančio simbolio derinio dydžio,
pradedant nuo kairiausio arba dešiniausio būgno.

Atgal

Likutis

Išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į
kairę
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas
eilutėje
Gedimo ar sukčiavimo atveju anuliuojami
visi lošimai ir laimėjimai
Grįžti į lošimą
Statymas

Pirmyn

Laimėjimas, pagalba

